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MADDE 1: İş bu protokol Atatürk Üniı ersitesi Rektörlüğü ve Erzurum İl Saglıt
Müdürlüğü arasında gerçekleştirilmiştir.

AMAÇ
MADDE 2:Bu protokol, Sağlık Bilimleri Fakültesinin Ebelik, Beslenme ve Diyetetik,

ÇOCuk Gelişimi bölümü öğrencilerinin uygulaması olan mesleki derslerinin uygulamalarını

Erzurum iı sagıık Müdürlüğüne bağlı sağlıll tesislerinde yapabilmeleri ve öğencilerin

uygulamalardaki görev ve sorumluluklarını btılirlemek amacryla hazırlanmrştır.

KAPSAM
MADDE 3: Sağlık Bilinıleri Fakültesi Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi

bölümü öğrencileri mesleki derslerinin uygu,amalarını Erzurum İt Sağlık Müdürlüğiiuıe

bağlı sağlık tesislerinde yapabileceklerdir.

SORUMLULUK
MADDE 4: Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilinıleri Fakültesi Ebelik bölümü öğencilerinin

hastanelerde hafta içi mesai saatlerinde ve geı,e nöbetlerinde, hafta sonu gündüz ve gece

nöbetlerinde yapacakları uygulamalann izlenmesinden, denetiminden, kontrolünden ve

değerlendirilmesinden, devam durumunun takibinden ve sağlık tesisinde öğencilerin

kurallara uyması ve disiplininden Fakülte Di:kanlığı tarafindan görevlendirilecek ilgili

uygulamalı mesleki dersin öğretim üyesiı'liyeleri esas sorumlu olmakla birlikte,

öğrencilerin takibi ve denetimi Hastane Başlrekimliği tarafından belirlenecek sorumlu

ebe/hemşire tarafindan da yerine getirilebilir.

MADDE 5: Erzurum İı sagıık Müdürlüğüne bağlı yemek hizmeti sunan birimlerde sadece

ebelik bölümü öğencilerine verilmek üzere; hiıfta sonu gündüz+gece ve hafta içi sadece

gece öğrencilere yemek verilebilir.

MADDE 6; Erzurum Atatürk Üniversitesi iağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve

Diyetetik, Çocuk Gelişimi bölümü öğrencilerinin hastanelerde hafta içi mesai saatlerinde

yapacakları uygulamaların izlenmesindeıı, denetiminden, kontrolünden ve

değerlendirilmesinden, devam durumunun takibinden ve sağlık tesisinde öğrencilerin

kurallara uymast ve disiplininden Fakülte Del:anlığı tarafından görevlendirilecek ilgili

uygulamalı ıı-ıesleki dersiı-ı öğretinı üyesi/iiı,eleri esas sorumlu olmakla birl
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öğrencilerin takibi ve denetimi Hastane Başhekimliği tarafindan belirlenecek sorumlu bir

kişi tarafından da yerine getirilebilir.

NÖBET GÖREVi
MADDE 7: Öğrencilere bir program dahi. inde itgili Hastane Yönetiminin ve Fakülte

Dekanlığının onayı ile hafta içi gece, haflı sonu ve resmi tatil günlerinde gündüz ve

geceleri nöbet hizmeti görevi verilebilir.

UYGULAMA ESASLARI
MADDE 8: Sorumlu Ögretim Üyesi, kaç öğrencinin hangi birimde ne zaman uygulama

yapacağı ile ilgili bilgi ve belgeleri hastane },önetimine önceden bildirmekle yükümlüdiiır.

Hastane yönetimi fiziki alan ve şartları cla dikkate alarak uygulama yapacak öğenci

sayılarını sorumlu öğetim üyesiyle karşılık ı olarak düzenler.

öĞnBNciı,nniN yüxüıuı,üı,üxı,ıni

MADDE 9ı

a) Öğrenciler beceri ve deneyim kazanmak amacıyla yapacak-lan her uygulamayı sorumlu

öğretim elemanı velveya klinik ebe/heıırşiresinin denetim ve gözetiminde yapmakla

yükümlüdür.

b) Öğrenciler uygulama yerindeki her türl-i araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına özen

gösterirler.

c) Öğrenciler uygulama alanlarında kurur,r personeli ile ilişkilerinde ölçülü ve dikkatli

davranırlar.

d) Öğenciler hastane çahşma saatlerine ve kurallarına uymak zorundadırlar.

e) Öğrenciler uygulama alanından sorumlu öğretim elemanrnın izni olmadan uygulama

yerinden ayrılamazlar, uygulama yerini değiştiremezler.

fl Öğrenciler, ilgili uygulama için be]irlenen yer ve saatlerde uygulama yapmak

zorundadırlar.

g) Ögrenciler uygulama süresince bötiimlerince belirlenmiş üniforma düzenine uymak

zorundadırlar.

h) Öğrenciler uygulama srrasında l<arşılaştıkları sorunlan sorumlu öğetim
üyesine iletmelidirler. Öğrenciler, karşılaştığı sorunları hastanede çalışan diğer meslek

grupları ile çözümleme çabasına girmeıııelidirler.

i) Uygulamalarda öğrencilerin cep telcfonu, cep bilgisayarı vb. elektronik cihazları

kapalı/sessiz konumda olmalıdır.

j) Öğenciler hastane başhekimliğinin belirlemiş olduğu bilgi güvenliği, hasta

mahremiyeti ve hasta hakları kurallarıııa uymak zorunda olup öğenmiş olduğu bilgiyi

l2-^
(

l



Tesislerinde Yapma Gerekçeleri

sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik böliımü uygulamalı dersleri Üniversitemiz hastanesı

ve ilimizdeki diğer kamu hastanelerinde riirütülmektedir. uygulamalann yeterli Şekilde

yürütülebilmesi için kurumunu za bağlı saiilık tesislerinin kullanılma gereksinimi aşağıda

sıralanan nedenlerden dolayı gereksinim duy,ılmaktadır,

/ Öğrenci sayısının fazla olması

/ Öğrencilerin hasta çeşitliliği ]örmesi açısından farklı hastane rotasyonları

yapılmasrnın öğrenci eğitimi yarıırına olması

/ Ebetik bölümü öğrencilerinin n ıezuniyet ktiterleri yuksek Öğretim kurulu'nun

üÖK) 02.02.2008 tarih ve 2677 5 sayı,|ı yazısında belirtildiği üzere; ebelik böli.iırnü

öğrencilerinin;

. Eı az 100 doğum öncesi mua,,ene yapması,

o En az 40 gebenin izlemini yal,ması,

o 40 riskli gebe izlemi yapması.

o 40 normal spontan doğum yal)tırması ,

o Bir veya iki makat doğum yalıtırması veya bu doğuma katılması,

o 10o normal doğum sonrası anıre ve yenidoğan izlemi yapması,

o 50 riskli yenidoğan izlemi yalıması,

. Epizyotomiuygulaması,

. Epizyotomi sonrası veya basi,- perianal yırtılmalara dikiş atması,

Öğrenci uygulamalarında hastane er arası rotasyon yapılsa da, rotasyonlann

belirlenmesinde derse özgü uygun kliııikler kullanımına gereksinim dululmaktadır.

Fakültemizde uygulamalı dersi olan öğrenc lerin 400'ü Üniversitemiz hastanesinde eğitimini

sürdürebilse de, geriye kalan 350 öğrencin n uygulamalannın Kurumunuza bağlı hastaneler

arasında haftanın 5 günü rotasyona tabi olarıık dağıtılması planlanmaktadır.
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üçüncü şahıslara açıklayamazlar

ücnnr yAsAĞI

MADDE 10: Öğrenciter hastanelerde yapa,:aklarr mesleki ders uygulamaları ve tutacakları

nöbetler karşılığında protokol taraflarındaıı herhangi bir ücret talebinde buIunamazlar.

PROTOKOL GEREKÇESi
MADDE ll: Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebı:lik Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve

Çocuk Getişimi Bölümü Ögrencilerinin Mrsleki Ders Uygulamalarını Erzurum İl Saglık

Müdürlüğüne Bağh Sağlık Tesislerinde yapıJma gerekçeleri EK-I'de sunulmuştur.

I],YUŞMAZLIK

MADDE 12: Protokolün uygulanmasından d,ığabilecek her türlü anlaşmazlığın öncelikle sulh

yolu ile çöztim bulunmaya çalışılacaktır. Bu nı iimkün olmadığı taktirde mercii olarak "Erzurum

mahkemeleri ve icra daireleri" yetkilidir.

PRoToKoLÜN SÜRESi VE SONA ER\{ESİ

MADDE 13: Protokol karşılıklı imza altıııa alındığı tarihten itibaren 2022-2023 eğitim

öğretim yılı sonuna kadar geçerlidir. Taraflardan birinin tek taraflı olarak protokolü

feshetmesi durumunda geçerli|iği sona erecektir.

yününı.üı,ü«
MADDE 14: Iş bu protokol aşağıda yer alan Kurum Yetkilileri tarafından imza altına

alınmıştır.

İş bu protokol, taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yiirülüğe girer. Iş bu protokol

3 sayfa ve 14 maddeden ibaret olup. Üniv,:rsite ve İl Saglık Müdiırlüğü tarafından tam

olarak okunup anlaşıldıktan sonar |9/0712022 tarihinde iki nüsha olarak imza altına

alınmıştır ve birer kopyası taraflarca alıkonrılmuştur
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