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1. AMAÇ 
 
Bu prosedürün amacı; Kayseri Üniversitesi İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerinin uygulama derslerinde uymakla sorumlu oldukları kılık kıyafet ilkelerini 
düzenlemektir. 
 
2. KAPSAM 

 
Bu prosedür Kayseri Üniversitesi İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kılık ve 
kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar. 
 
3. SORUMLULAR 
 
Bu prosedürün uygulanmasından ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı ve hazırlanmasından, 
uygulanmasından ve güncellenmesinden İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Birim Kalite 
Komisyonu sorumludur.  
 
4. TANIMLARVE KISALTMALAR 

 
• KAYÜ: Kayseri Üniversitesi. 
• SHMYO: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. 
• BKK: Birim Kalite Komisyonu 
• Uygulama dersi: Yüksekokulu/Bölüm/Program öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikte 

pekiştirmek amacıyla yapılan zorunlu uygulama dersi. 
• Uygulama sorumlusu: Uygulama dersini yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı/üyesi. 
• Uygulama yeri/kurumu: Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitimleri süresinde kazandıkları 

bilgi ve deneyimlerini uygulama yoluyla sürdürdükleri, sağlık hizmeti sunan, KAYÜ ile afili olan, il 
merkez sınırları içerisinde yer alan kamu ya da özel kurum/kuruluş. 

 
5.  UYGULAMA  
 
Genel Kurallar 

• Öğrenciler uygulama derslerinde iş bu prosedürün hükümlerine uymakla yükümlüdürler.  
• Öğrenciler “İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulama Dersi Öğrenci Protokolü”nü 

imzalayarak bu prosedür esaslarına uymayı kabul etmiş sayılırlar. 
• Genel görünüm, üniforma bütünlüğüne uygun şekilde olmalıdır. Saçlar arkadan tam olarak toplanır, 

saniyeli saat, alyans ve küçük küpe dışında sarkan ve büyük küpe, hızma, pirsing, kolye, yüzük, 
bileklik, bilezik gibi takı ve aksesuar takılamaz. 

• Öğrenciler uygulamaya çıktıkları alanlarda bant, büyük ve renkli toka, püsküllü ve renkli başörtüsü 
gibi aksesuarlar kullanamazlar. 

• Üniforma, yalnızca uygulama yerinde giyilmeli, temiz ve ütülü olarak bulundurulmalıdır. 
• Öğrencilerin uygulama alanlarında öğrenci kimlik kartı takmaları zorunludur. Herhangi bir rozet, 

işaret, sembol takılamaz. 
• Üniforma altına dışarıda kullanılan ayakkabılar giyilemez. Uygulama için beyaz veya siyah renkte 

önü ve arkası kapalı, topuksuz ve temiz ayakkabı giyilmelidir. Desenli çorap giyilmemelidir. 
• Öğrenciler kişisel hijyen kurallarına uymak (kışı tırnak ve sakal, öje sürülmemesi vb.) zorundadır. 
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Diyaliz Programı Kılık Kıyafet Düzenlemesi; 

 

• Renk: Alt ve üst lacivert 
• Modeli: Zarf yaka 
• Kurum arması: Üst forma-sol göğüs üstü 
• Ek-1 (foto) 
• Kış uygulamalarında üniforma içine uzun kollu tişört giyilmez, onun yerine üniformanın üzerine 

uzun kollu tek renk lacivert hırka giyilmelidir. 
• Başörtülü öğrencilerin başörtüsü boynun altına sarkmayacak şekilde tek renk lacivert olmalıdır. 

 
İlk ve Acil Yardım Programı Kılık Kıyafet Düzenlemesi; 
 
• Tişört: Uzun ya da kısa kollu, beyaz renk, yakasında lacivert çift çizgi, sol göğüste Türk Bayrağı, 

sağ kol üstü kurum arması  
• Pantolon: Standart lacivert paramedik pantolonu, sağ cep kapağında paramedik yazısı 
• Yelek: Standart sarı paramedik yeleği, arkasında(sırtında) yarım hilal şeklinde paramedik yazısı, 

sol göğüs cep üzerinde kurum arması 
• Polar: Tek renk lacivert fermuarlı, sol kol Türk Bayrağı 
• Ek 2 (foto) 
• Kış uygulamalarında üniforma içine uzun kollu tişört giyilmez, onun yerine üniformanın uzun kollu 

tişörtü ve/veya yeleği giyilmelidir. 
• Başörtülü öğrencilerin başörtüsü boynun altına sarkmayacak şekilde tek renk lacivert olmalıdır. 
• Üniformanın altına ergonomik koşullara uygun şekilde koyu renk spor ayakkabı giyilmelidir. 

 
 
 
 

6. İlgili Dokümanlar 
• İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulama Dersi Öğrenci Protokolü 

 


