
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 

SUŞEHRİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU  

SALGIN SÜRECİNDE YÜZ YÜZE YAPILACAK MESLEKİ UYGULAMALI DERSLERE 

İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLAR 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak  

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu uygulama esaslarının amacı; salgın sürecinde Sivas Cumhuriyet 

Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu lisans programlarında yer alan ve yüz yüze yapılacak olan 

mesleki uygulamalı derslerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.  

 

Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu uygulama esasları; salgın sürecinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde 

Suşehri Sağlık Yüksekokulu lisans programlarında yer alan ve yüz yüze yapılacak olan mesleki 

uygulamalı derslerde uygulanması gereken usul ve esasları kapsar. 

 

Dayanak  

MADDE 3- (1) Bu usul ve esaslar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunun 10.03.2021 

tarih ve 5/8 nolu kararına dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ders açma, gurupların belirlenmesi, tedbirlerin alınması ve öğretim elemanlarının 

görevlendirilmesi 

MADDE 4- (1) 2020-2021 bahar döneminden itibaren salgın sürecinde Suşehri Sağlık 

Yüksekokulu lisans programlarında yer alan mesleki uygulamalı derslerin yüz yüze uygulaması, 

Hemşirelik bölüm kurulunun görüşü ve Yüksekokulu Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. 

Mesleki uygulamalı derslerin teorik kısmı uzaktan online, uygulama kısmı ise yüz yüze veya  online 

ve yüz yüze olarak planlanır.  

(2) Yüz yüze yapılacak mesleki uygulamalı derslerin uygulaması Sivas Cumhuriyet 

Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi servisleri /birimleri ile mesleki 

beceri laboratuvarlarında gerçekleştirilir.  

(3) Dersin uygulamasının mesleki beceri laboratuvarında yapılması durumunda; ortamda 

Covid-19 salgını önlemlerine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve sürdürülmesi (ortamın 

havalandırılması, sosyal mesafenin sağlanması, öğrencilerin temizlik, maske, mesafe kurallarına 

uyma durumlarının kontrolü vb.)  uygulama koordinatörü ve uygulama yürütücüsünün 

sorumluluğundadır.  

(4) Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü yüz yüze yapılacak mesleki uygulamalı derslerin 

uygulama öncesi planlamasında; uygulama yapılacak kurum yöneticileri ile Covid-19 salgını 

önlemleri ve güvenli uygulama ortamı oluşturulması doğrultusunda işbirliği yapar. 

(5) Mesleki uygulama derslerinin yüz yüze uygulanması öncesi öğrencilere Covid-19 

salgınında bireysel koruyucu önlemler eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, kurum çalışmasına 

oryantasyon eğitimi verilir. 

(6) Öğrenci uygulaması öncesi verilen Covid-19 önlemlerini de içeren eğitimler 

doğrultusunda dersin yüzü yüze uygulamasını yapacağını taahhüt eder. 



(7) Uygulama öncesi öğrencilerin hastanede uygulama yapması için gerekli olan periyodik 

muayeneyi içeren bireysel sağlık dosyaları tamamlanarak kuruma teslim edilir, 

(8) Mesleki uygulamalı derslerin yüz yüze uygulaması, ilgili servisler/birimlerde seyreltilmiş 

sayıda öğrenci ile bir uygulama yürütücüsü/öğretim elemanı sorumluğunda uygun sürede 

gerçekleştirilir.  

(9) Uygulama sırasında maske, mesafe ve hijyen başta olmak üzere Covid-19 salgını 

önlemlerine uyma ve sürdürme öğrencinin sorumluluğudur.  

(10) Mesleki uygulamalı derslerin yüz-yüze veya yüz yüze ve online uygulaması Suşehri 

Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde yoğunlaştırılmış olarak 

gerçekleştirilir. Ancak Covid-19 salgını nedeni ile belirlenen tarihte tamamlanamayan uygulama, 

salgın koşulları elverdiği taktirde Müdürlük tarafından belirlenen zaman diliminde bakım planı, vaka 

analizi vb. yöntemlerle uzaktan eğitim yoluyla tamamlanır.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ölçme ve Değerlendirme  

MADDE 5- (1) Her bir ders için en az bir ara sınav, bir uygulama değerlendirme (uygulama, 

quiz) bir final, bütünleme uygulanır. 

 

Ders planlaması  

MADDE 6- (1) Dersler, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminden itibaren salgının 

devam ettiği süreçte, Senato tarafından kabul edilmiş ve hâlen yürürlükte olan akademik takvim ile 

ilgili Müdürlüğün mevcut ders programına göre planlanır. 

 

Devam zorunluluğu  

MADDE 7- (1) Salgın süresince, yüz yüze yapılacak mesleki uygulamalı derslerde devam 

zorunluluğu için “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 

Lisans Programı Klinik/Saha uygulama Yönergesi” hükümleri geçerlidir, Ancak Covid-19 salgını 

nedeni ile karantina uygulaması veya tedavi gerektiren durumlar (resmi belge ile belgelendirilmek 

kaydı ile)  uygulama süresinde devamsızlık olarak değerlendirilmez. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan hâller  

MADDE 8- (1) Bu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat 

hükümleri, Senato ve Yönetim Kurulu Kararları uygulanır. 

 

Yürürlük  

MADDE 9- (1) Bu uygulama esasları, Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren 

yürürlüğe girer.  

  

Yürütme  

MADDE 10- (1) Bu uygulama usul ve esaslarının hükümlerini Suşehri Sağlık Yüksekokulu 

Müdürlüğü yürütür. 


