
İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI UYGULAMASINA İLİŞKİN 

KOŞULLAR, 

 

Fakültemize kayıt olan öğrenciler isteğe bağlı 1 yıl yabancı dil hazırlık eğitimi alabilme 

imkanına sahiptirler.  

 

STAJ, EĞİTİM MODELİ  

(BİR YILDA KAÇ DÖNEM UYGULANDIĞI, SEKTÖR VE İŞLETMELERDE 

UYGULAMA EĞİTİMİ VB), ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM STAJI,  

UYGULAMALI  EĞİTİMLERİN  NASIL  YÜRÜTÜLDÜĞÜ  VE  STAJLARIN  İLGİLİ 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNUN BULUNDUĞU İLİN DIŞINDA YAPILIP 

YAPILAMADIĞINA İLİŞKİN KOŞULLAR, 

 

Hemşirelik ve Ebelik Bölümü: II., III., IV., V., VI., VII. Ve VII. Yarıyıllarda okutulan ve klinik 

uygulamalı eğitimler teorik ve uygulama olarak birlikte yürütülmektedir. Uygulamalar 

akademik takvime göre derslerin başlamasıyla başlar teorik eğitimlerle eş güdümlü olarak 

yapılır ve derslerin bitimiyle sona erer. Uygulamalar Kastamonu il sınırları içerisinde yer alan 

Kastamonu Eğitim ve Araştırma hastanesinde, Aile sağlığı merkezlerinde yapılmaktadır. 

Uygulamalar dışında öğrencilerin yapmakla zorunlu olduğu yaz stajları da mevcuttur.  
Meslek Stajları (Yaz stajları) öğrencinin başvurusu sonucunda kabul aldığı Üniversite 

Hastanelerinde veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde yapabilir.  
 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü: VI. Yarıyılın yaz döneminde ‘Toplum Sağlığı Beslenme Stajı’ 

ve VII. Yarıyılda müfredatta yer alan ‘Çocuk Hastalıkları Klinik Stajı’, ‘Toplu Beslenme 

Sistemleri Stajı’ ve ‘Erişkin Hastalıkları Klinik Stajı derslerinin stajlarını Kastamonu ili ve 

diğer illerde bulunan sağlık kurumları ve toplu beslenme hizmeti veren kurumlarda 

yapmaktadırlar.  

 

Programların içeriği üniversitemiz bologna sisteminde yer almaktadır. Güncel Bilgi için; 

https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/bologna-bilgi-paketi   
 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ KIYAFET VE DONANIM MALZEMELERİNE 

İLİŞKİN KOŞULLAR, 

Sağlık Bilimleri Fakültesinin laboratuvar derslerinde beyaz önlük, bone ve galoş 

kullanılmaktadır. Staj/klinik uygulamalarda bölüm tarafından belirlenen formalar/önlükler 

öğrenciler tarafından alınmaktadır. Öğrenci, Sağlık Kuruluşunun belirlediği kılık kıyafet 

düzenine uymak mecburiyetindedir. Sağlık Kuruluşlarında kullanılan koruyucu ekipmanlar 

(eldiven, ameliyathane için önlük bone) hastane tarafından verilmektedir. Kurum tarafından 

verilmediği (özellikle aile sağlığı merkezlerinde) durumlarda öğrenciler bireysel imkanlarıyla 

sağlamaktadır.  

 

 

DERS UYGULAMALARINDA KULLANILACAK SARF MALZEME, ARAÇ VE 

GEREÇ GİDERİ; SINAV, MATERYAL VE EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETİ 

KARŞILIĞI ÖĞRETİM GİDERLERİNE İLİŞKİN KOŞULLAR, 

Öğretim giderleri ile ilgili herhangi bir ücret talep edilmemektedir.  

 

 

 



PROGRAMIN İÇERİĞİ, FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE MESLEK 

YÜKSEKOKULUNUN BULUNDUĞU YERLEŞKE/KAMPÜSE İLİŞKİN KOŞULLAR, 

Üniversitemiz üç kampüsten oluşmaktadır; Ana kampüs, Daday Yolu 3. km'de, 237 hektarlık 

alanda kurulu “Kuzeykent Kampüsü” dür. Sağlık Bilimleri Fakültesi bu kampüste yer 

almaktadır.  
Kuzeykent kampüs alanımızda 3 adet konferans salonu; 2 adet kapalı spor salonu; 1 kondisyon 

salonu; 1 UEFA kriterlerine uygun futbol sahası ve atletizm pisti, açık spor alanları, merkezi ve 

öğrenci laboratuvarları ve sosyal tesis bulunmaktadır.  
Üniversitemiz Kuzeykent Kampüsü yakınında öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılayan, 

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı merkezde 6 adet yurt bulunmaktadır. Kredi ve Yurtlar 

Kurumu’na bağlı bu yurtların dışında, özellikle şehir merkezinde ve Kuzeykent Kampüsü 

yakınında çok sayıda ve değişken donanımda özel öğrenci yurtları vardır.  

 

 

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞABİLME İMKÂNLARINA İLİŞKİN 

KOŞULLAR, 

Fakültemizde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın verdiği kontenjan dahilinde belli 

sayıda kısmi zamanlı öğrenci çalışabilmektedir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Üniversitemiz üç kampüsten oluşmaktadır; Ana kampüs, Daday Yolu 3. km'de, 237 hektarlık 

alanda kurulu “Kuzeykent Kampüsü” dür. Sağlık Bilimleri Fakültesi bu kampüste yer 

almaktadır.  
    Kuzeykent kampüs alanımızda 3 adet konferans salonu; 2 adet kapalı spor salonu; 1 

kondisyon salonu; 1 UEFA kriterlerine uygun futbol sahası ve atletizm pisti, açık spor alanları, 

merkezi ve öğrenci laboratuvarları ve sosyal tesis bulunmaktadır.  
   Üniversitemiz Kuzeykent Kampüsü yakınında öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılayan, 

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı merkezde 6 adet yurt bulunmaktadır. Kredi ve Yurtlar 

Kurumu’na bağlı bu yurtların dışında, özellikle şehir merkezinde ve Kuzeykent Kampüsü 

yakınında çok sayıda ve değişken donanımda özel öğrenci yurtları vardır.  

   Beslenme ve Diyetetik programının içeriği üniversitemiz bologna sisteminde yer 

almaktadır. Güncel Bilgi için;https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/bologna-bilgi-

paketi   
    Bölümümüz programında 3. sınıf yaz döneminde ‘Toplum Sağlığı Beslenme Stajı’; 4. Sınıf 

güz döneminde ‘Çocuk Hastalıkları Klinik Stajı’, ‘Toplu Beslenme Sistemleri Stajı’ ve ‘Erişkin 

Hastalıkları Klinik Stajı’ bulunmaktadır. Stajlar, Kastamonu ili ve diğer illerde bulunan sağlık 

kurumları ve toplu beslenme hizmeti veren kurumlarda yapılmaktadır.  
   Uygulamalı dersler, Sağlık Bilimleri fakültesinde bulunan laboratuvarlarda yapılmaktadır. 

Laboratuvar derslerinde beyaz önlük, bone ve galoş kullanılmaktadır.  

 

Staj eğitim modeli  

Uygulamalı eğitimler teorik ve uygulama olarak birlikte yürütülmektedir. Uygulamalar 

akademik takvime göre derslerin başlamasıyla başlar teorik eğitimlerle eş güdümlü olarak 

yapılır ve derslerin bitimiyle sona erer. Uygulamalar Kastamonu il sınırları içerisinde yer alan 

Kastamonu Eğitim ve Araştırma hastanesinde, Aile sağlığı merkezlerinde yapılabilmektedir. 

Uygulamalı derslerin uygulama saati 8 saat (haftada 1 gün şeklindedir). Öğrenciler klinik 

rotasyon oluşturularak rotasyonda bağlı oldukları birimlerde çalışırlar. Uygulama eğitiminde 

hemşire veya sorumlu öğretim elemanı gözetiminde tüm invazif işlemleri gerçekleştirirler. 

Öğrencilerin devam devamsızlık ve klinik içi eğitiminden dersin ilgili öğretim elemanı 

sorumludur. Uygulamalar il dışında yapılamamaktadır (pandemi süreci hariç). Öğrenciler 

uygulamalı derslerde dersin öğretim elemanı tarafından oluşturulmuş veri toplama araçlarını 

kullanırlar. İnvazif olmayan (yaşam bulgularının takibi, ilaç hazırlama) gibi ve hasta 

güvenliğini tehlikeye atmayan uygulamaları bağımsız olarak yerine getirirler. Veri toplama 

araçlarını kullanarak hastaları ile ilgili detaylı toplarlar ve elde ettikleri bilgilere yönelik uygun 

ebelik girişimlerini uygular ve hazırladıkları bakım planlarını öğretim elemanına teslim ederler. 

Öğretim elemanı ile bireysel ve grup olarak vaka yönetimi, vaka tartışması yaparak, problem 

çözme becerileri ve neden sonuç ilişkisi kurma becerileri geliştirilmeye çalışılır.  
Uygulamalar dışında öğrencilerin yapmakla zorunlu olduğu yaz stajları da mevcuttur.  

Meslek Stajları (Yaz stajları)  

1.Yıl Ebelikte İlke ve Uygulamalar-II 15 İş Günü (15x8= 120 saat)  



2.Yıl Doğum stajı-I 30 iş Günü (30x8 =240 saat)  

3.Yıl Doğum Stajı-II 30 İş günü (30x8 =240 saat)  

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar   

Öğrenciler uygulama ve stajlarda lacivert forma giymek zorundadır. Forma altına renkli 

olmamak koşuluyla siyah lacivert veya beyaz spor ayakkabısı giyebilirler. Enfeksiyon riskini 

artıran her türlü takı takmak yasaktır (bileklik, sallantılı uzun küpe). Saçlar düzenli olmalıdır 

ve uzunsa enfeksiyon riskini artıracağı için mutlaka toplanmalıdır. Türbanlı öğrenciler forma 

bütünlüğünü sağlamak amacıyla siyah veya lacivert türban kullanmalıdır ve türbanın 

enfeksiyon riskini artırmaması için uçları toplu olmalıdır. Uygulama sırasında kullanılan 

koruyucu ekipmanlar (eldiven, ameliyathane için önlük bone) hastane tarafından verilmektedir. 

Kurum tarafından verilmediği (özellikle aile sağlığı merkezlerinde) durumlarda öğrenciler 

bireysel imkanlarıyla sağlamaktadır.  

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme  

Derse ilişkin kullanılan sarf malzemeler; kadın doğuma özgü (aile planlaması gereçleri) ebelik 

bölümü öğretim elemanları tarafından proje kapsamıyla alınmıştır. 1. Sınıflara ait laboratuvar 

uygulamalarında ise hemşirelik bölümüyle ortak olarak uygulama laboratuvarı ve 

malzemeleri kullanılmaktadır. Sınava ilişkin basım fakülte bünyesinde yapılmakta ve 

karşılanmaktadır.  

 


