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DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: 20.02.2017 tarihli ve 172 sayılı yazımız.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 69’uncu Maddesinde uygulama eğitimlerinin
Bakanlığımız ile Yükseköğretim Kurulunun işbirliği dahilinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirileceği hükmü yer almaktadır. Sağlık alanında
lisans tamamlama yapan öğrencilerin uygulama derslerinin yapılmasına ilişkin ilgide kayıtlı yazımız
ile gerekli açıklamalar yapılmıştır. Uygulamaya ilişkin yaşanabilecek zorlukları önlemek amacıyla
uygulama derslerine ilişkin işlemlerin nasıl yapılacağına ilişkin aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi
gerekmektedir.
1. Uygulamalı dersler, ilgili üniversitenin uygulama dersine ilişkin yönerge ve eklerinde yer
alan formlar kullanılarak gerçekleştirilir.
2. Uygulamalı dersler Üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi başta olmak
üzere gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ile yapılacak işbirliği kapsamında diğer sağlık
kurum/kuruluşlarında yürütülür.
3. Uygulamalı dersler, ilgili üniversitenin akademik takvimine göre yapılır.
4. Dersin uygulaması öğrencilerin tamamlaması gereken uygulama süresi ilgili programda
yer alan müfredata göre yapılır.
5. Uygulama dersi başvuruları uygulamanın yapılacağı sağlık kurum ve kuruluşuna
yapılacaktır. Yapılan başvurular il sağlık müdürlüğüne gönderilerek onaylandıktan sonra
uygulama başlatılacaktır. Uygulama sonrası işlemlerin tamamlanarak ilgili üniversiteye
gönderilmesi il sağlık müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilecektir. Uygulamaya
ilişkin olası sorunların çözümünde il sağlık müdürlüğü gerekli koordinasyonu ve
yönlendirmeyi sağlayacaktır.
6. Uygulama yapacak olan öğrencilerin bu uygulamayı öncelikli olarak görev yaptığı birimde
yapması esastır. Uygulama dersleri gerektiğinde nöbet usulü ve hafta sonu da
yapılabilecektir.
7. Uygulama derslerini tamamlayan öğrencinin diplomasını alma iş ve işlemleri kayıtlı
olduğu üniversitesinin prosedürleri doğrultusunda öğrencinin kendisi tarafından takip
edilecektir.
8. Uygulama eğitimi programı sürecinde öğrencilere yapılacak olan iş kazası / meslek
hastalıkları sigortası öğrencinin kayıtlı olduğu üniversite tarafından yapılacaktır.
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Uygulama eğitimi yapan öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerin titizlikle takibi ve bu konuda iliniz
dâhilinde bulunan tüm resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına gerekli duyuruların yapılması
hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği:
81 İl Sağlık Müdürlüğüne

Bilgi:
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
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