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T.C.  

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 

LİSANS VE ÖN LİSANS UYGULAMALI DERSLER  

STAJ YÖNERGESİ 

Amaç 

MADDE 1: Bu Yönergenin amacı; Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 

Bölümü, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve 

Diyetetik), Hemşirelik Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu (İlk ve Acil Yardım, Fizyoterapi) 

programları ile Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programlarının akademik takvimde 

belirtilen tarihlerde öngörülen güz ve bahar dönemlerde ders uygulamaları ile farklı lisans 

bölümlerinin ve ön lisans programlarının yaz uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2: Bu Yönerge, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik 

Yüksekokulu, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ve Meslek Yüksekokulu programları 

ile Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programlarında öğrenim gören öğrencilerinin yurt 

içi güz, bahar ve yaz dönemi uygulamalarını ile yurt dışı uygulama esaslarını kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3: Bu Yönerge 25 Eylül 2017 tarih ve 30191 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Haliç 

Üniversitesi, Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim Yönetmeliği’nin” 18. Maddesi ile 

02.02.2008 tarih ve 26775 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Doktorluk, Hemşirelik, Diş 

Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık eğitim Programlarının Asgari Eğitim 

Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin” ilgili maddelerine ve 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4: Bu yönergede geçen; 

Üniversite   : Haliç Üniversitesini, 

Rektör    : Haliç Üniversitesi Rektörünü, 

Dekan    : Haliç Üniversitesine bağlı Fakültelerin Dekanlarını, 

Yüksekokul Müdürü  : Haliç Üniversitesine bağlı Yüksekokulların Müdürlerini, 

Yönetim Kurulu : Haliç Üniversitesine bağlı Fakültelerin ve Yüksekokulların 

Yönetim Kurulunu, 

Uygulama Danışmanı : Uygulama konusunda görevlendirilen deneyimli Öğretim 

Elemanı ve Yardımcılarını, 

Fakülte    : Fen Edebiyat Fakültesini (Psikoloji Bölümü), 

 

Meslek Yüksekokulu  : Haliç Üniversitesi Meslek Yüksekokulunu (İlk ve Acil Yardım,    

                                       Fizyoterapi Programları), 

Psikoloji Anabilim Dalı : Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek 

Lisans Programlarını, 

Uygulamalı Ders : Güz ve bahar yarıyılında, klinik, laboratuvar ve sahada 

yürütülmesi zorunlu olan dersleri, 

Uygulama Koordinatörlüğü : Uygulamaların etkin ve verimli yürütülebilmesi için bölüm ve 

programların uygulama komisyonu arasında koordinasyon görevi 

yapmasını, 

Uygulama Komisyonu : İlgili birim tarafından oluşturulacak uygulama komisyonunu 

ifade eder. 
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Uygulamanın Amacı 

MADDE 5: Uygulamanın amacı lisans ve ön lisans programlarına kayıtlı olan öğrencilerin 

yurtiçi kamu ve özel sektör hastanelerinde, huzurevlerinde, tıp merkezlerinde, toplum sağlığı 

merkezlerinde mesleği ile ilgili öğrendiği teorik bilgilerin ışığında uygulamalara katılmak, 

gözlem yapmak ve uygulama alanında beceri ve deneyim sahibi olmaktır. 

 

Uygulama Süresi 

MADDE 6: (1) Fakülte ve Yüksekokulların 1. sınıf I. yarıyılını (güz) tamamlamış öğrenciler 

II. yarıyılda (bahar) uygulamaya çıkarlar. Akademik takvime ve bölümlerin ders müfredatında 

yer alan uygulamalı derslere göre güz, bahar ve yaz dönemlerinde yapılır. 

(2) Öğrenciler mezun olabilmesi için tüm uygulamalarını Eğitim Öğretim süresince 

tamamlamış olmalıdır. 

 

Yaz Uygulaması Süresi 

MADDE 7: Fakülte ve Yüksekokulların 1. Sınıf II. yarıyılını tamamlamış öğrenciler yaz 

dönemlerinde bölümlerin müfredat programındaki sürelere göre uygulamalarını yurt içinde 

veya yurt dışında yapabilirler. 

Uygulama Yeri 

MADDE 8:  (1) Uygulamanın yapılacağı resmi veya özel (protokol yapılan İstanbul İl Sağlık 

Müdürlüğüne bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Toplum Sağlığı 

Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi 

Klinikleri, İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumlar, Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı Kamu ve Özel Okulları ve Özel Klinik Merkezler.) kurumlardır. 

(2) Öğrenciler ilgili birimin tespit ettiği ya da kendisinin bulduğu kurumlarda uygulamalarını 

yaparlar. Ancak öğrencinin uygulama yapacağı kurumu kendisi bulması durumunda uygulama 

yerinin uygunluğuna ilgili birim uygulama komisyonu karar verir ve kurumun ücret talep etmesi 

halinde, bu ücret öğrenci tarafından karşılanır. 

(3) Öğrencinin uygulama yapacağı yerin faaliyetleri, öğrenim gördüğü bölümün müfredat 

içeriğine uygun olmalı ve öğrenci görgü ve becerisini geliştirebilmelidir. 

(4) Psikoloji Anabilim Dalında öğrenim gören öğrenciler klinik alan çalışmasını (uygulama 

alanı) kendileri bulurlar ve uygulama yerinin uygunluğuna ilgili Anabilim Dalı uygulama 

komisyonu karar verir. Kurumun ücret talep etmesi halinde, bu ücret öğrenci tarafından 

karşılanır. 

(5) Yurt dışında uygulama yapmak isteyen öğrenciler; ERASMUS Uygulama Programları, 

Uluslararası Aracılar ile temin edilen Diğer Değişim ve Uygulama Uygulamaları veya kişisel 

imkânlarıyla bu uygulama faaliyetini gerçekleştirebilirler. Öğrencilerin yukarıda adı geçen 

kurum ve yöntemler ile uygulama yapabilirler. Ancak Yurtdışında yapılan uygulama 

(müfredatta yer alan uygulamaın karşılığı sayılabilmesi ilgili bölümün yurtdışı uygulamaları 

dâhilinde söz konusu uygulama türüne ait bölüm tarafından istenen gerekli şartlarını yerine 

getirmeleri ve ayrıca ilgili uygulamaın öğrenim gördüğü programdaki uygulamalarla 

eşdeğerliliği) ilgili akademik birimin Yönetim Kurulu Kararıyla müfredattaki uygulama yerine 

sayılabilir.  

Yatay ve Dikey Geçişlerde Uygulama Geçerliliği 

MADDE 9:  (1) Yatay ve Dikey geçiş yoluyla Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin, 

geldiklerini Üniversitede yaptıkları uygulamanın geçerli kabul edilip edilmeyeceğine ilgili 

bölüm/program Uygulama Komisyonu tarafından karar verilir.  
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(2) Meslek liselerinden mezun olduktan sonra kendi mesleği ile ilgili kamu veya özel kurum 

veya kuruluşlarda çalışmış ve lisans öğrenimine başlamış olan öğrencilerin, bu kurumlardaki 

çalışma günleri uygulama olarak kabul edilmez. 

(3) Meslek Yüksekokulundan mezun olduktan sonra kendi alanında değil de farklı lisans 

öğrenimine devam eden öğrencilerin uygulamaları kabul edilmez.  

(4) Halen Üniversitemizde öğrenci olup aynı zamanda çalıştığı firmadaki çalışma sürelerini 

uygulama veya yaz uygulaması olarak kabul ettirmek isteyen öğrencilerden (Sağlık Programları 

hariç) sadece bağlı olduğu fakülte/yüksekokul yönetiminden "öğrenci halen eğitim aldığı 

alanla doğrudan ilgili bir işte ve iş pozisyonunda çalışmaktadır" şeklinde Uygulama Başvuru 

Formuna yazılı onay aldığı takdirde öğrencinin uygulamaı kabul edilir. Bu durumdaki 

öğrenciler için gerekli olan "İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası" Haliç Üniversitesi 

tarafından yapılır. 

Zorunlu Uygulama Belgeleri 

MADDE 10: Uygulama alanlarına giden öğrenciler, Üniversite tarafından hazırlanan Zorunlu 

Uygulama Belgesi’ni Uygulama Koordinatörlüğü’nden alır. 

 

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası 

MADDE 11: (1) Güz, Bahar Yaz dönemlerinde yapılan uygulamalar için öğrencilere “İş Kazası 

ve Meslek Hastalığı Sigortası” Haliç Üniversitesi tarafından yapılır. 

(2) Yurtdışında yapılacak klinik/saha uygulamalarında ise “İş Kazası ve Meslek Hastalığı 

Sigortası” öğrencinin sorumluluğundadır. 

 

Uygulama Çalışması 

MADDE 12: Öğrenci uygulamaya başladıktan sonra, uygulama yerinde değişiklik yapılmaz. 

Ancak uygulamaya başlamadan en az 3 hafta önce uygulama yeri değişikliği veya becayiş talep 

edenler dilekçeyle Uygulama Koordinatörlüğüne başvurur. 

 

Yürürlük 

MADDE 13: Uygulama yaptıran bölümlerin Eğitim müfredatında uygulanan programlara göre 

ilgili Fakülte / Yüksekokul Kurulları, bölümlerine ait bölüm içi uygulama yönergesinde gerekli 

düzenlemeleri yapabilirler. 

 

Yürürlük 

Madde 14: Bu yönerge Haliç Üniversitesi Senatosu’nun 22/08/ 2019 tarih ve 2019/11-03 Sayılı 

Kararıyla kabul edilmiş olup, 2019 – 2020 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulanır. 

Yürütme 

Madde 15: Bu yönerge hükümleri Haliç Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 

 

 

 

 


