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MADDE l: İş bu protokol Atatiirk Üniversitesi Rektörlüğü ve Erzurum İl Saglıl<

Müdiirlüğü arasında gerçekleştirilmiştir.

AMAc
MADDE 2:Bu protokol, Sağlık Bilimleri Fakültesinin Ebelik, bölümü dördiincü sınıf

öğencilerinin uygulaması olan mesleki derslerinin uygulamalarını Erzurum İl Saglft

Müdiirlüğüne bağlı sağhk tesislerinde yapabilmeleri ve öğrencilerin uygulamalardaki

görev ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlarırnıştır.

KAPSAM
MADDE 3: Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik böliimü dördüncü smıf öğrencileri mesleki

derslerinin uygulamalannı Erzurum İl Saglıl< Müdürlüğiıne bağlı Bölge Eğitim ve

Araştırma Hastanesi bünyesinde yapabileceklerdir.

SOR[JMLULUK
MADDE 4: Erzurum Atatiirk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik böliimü

dördüncü sınıf öğencilerinin hastanelerde hafta içi mesai saatlerinde ve gece

nöbetlerinde, hafta sonu giindiiz ve geoe nöbetlerinde yapacakları uygulamalann

izlenmesinden, denetiminden, kontroliiırıden ve değerlendirilmesinden, devam durumunun

takibinden ve sağhk tesisinde öğrencilerin kurallara uyması ve disiplininden Fakülte

Dekanhğı tarafından görevlendirilecek i tgili uygulamalı mesleki dersin öğetim

üyesi/üyeleri esas sorumlu olmakla birlikte, öğencilerin takibi ve denetimi Hastane

Başhekimliği tarafından belirlenecek sorumlu ebe/hemşire tarafindan da yerine

getirilebilir.

NÖBETGÖREVi
MADDE 5: Öğrencilere bir program dahilinde ilgili Hastane Yönetiminin ve Fakülte

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

geceleri nöbet hizmeti görevi verilebilir.

UYGULAMA ESASLARI
MADDE 6: Sorumlu Öğretim Üyesi, kaç ögrencinin hangi birimde ne zaman uygulama

yapacağ| ile ilgili bilgi ve belgeleri hastane yönetimine önceden bildirmekle yükiimlüdi.ir.

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



sayılarmı sorumlu öğetim üyesiyle karşılıklı olarak di,izenler.
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MADDE 7:

a) Öğenciler beceri ve deneyim kazanmak amacryla yapacaklan her uygulamayı sorumlu

öğretim elemanı velveya klinik ebe/hemşiresinin denetim ve gözetiminde yapmakla

yiikiimlüdür.

b) Öğenciter uygulama yerindeki her türlü araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına özen

gösterirler.

c) Öğenciler uygulama alanlarında kurunı personeli ile ilişkilerinde ölçülü ve dikkatli

davranırlar.

d) Öğenciler hastane çalışma saatlerine ve kurallarına uymak zorundadırlar.

e) Öğenciler uygulama alanından sorumlıı öğetim elemanrnın izni olmadan uygulama

yerinden ayrıl'amazlar, uygulama yerini <[eğiştiremezler.

fl Öğrenciler, ilgili uygulama için belirlenen yer ve saatlerde uygulama yapmak

zorundadırlar.

g) Öğrenciler uygulama siiresince böliimlerince belirlenmiş üniforma düzenine uymak

zorundadrlar.

h) Öğrenciler uygulama sırasrnda karşılaştıkları sorunları sorumlu öğetim

üyesine iletmelidirler. Öğenciler, karşılaştığı sorunları haltanede çalışan diğer meslek

grupları ile çöziimleme çabasına girmemelidirler.

i) Uygulamalarda öğencilerin cep telefonu, cep bilgisayarı vb. elektronik

cihazları kapalı/sessiz konumda olmalıdır.

j) Ögrenciler hastane başhekimliğinin belirlemiş olduğu bilgi güvenliği, hasta

mahremiyeti ve hasta hakları kurallarına uymak zorunda olup öğenmiş olduğu bilgiyi

üçiincü şüıslara açıklayamazlar.

ücnrr yısıĞr
MADDE 8: Öğrenciler hastanelerde yapacakları mesleki ders uygulamalarr ve tutacakları

nöbetler karşılığında protokol taratlarrndan herhangi bir ücret talebinde bulunamazlar.

PROTOKOL GEREKÇESi
MADDE 9: Sağhk Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve

Çocuk Gelişimi Bölümü Ögrencilerinin Mesleki Ders Uygulamalarını Erzurum İl Saglıt

Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesislerinde yapılnra gerekçeleri EK-I'de sunulmuştur.

t YUSMAZLIK
MADDE l0ı Protokolün uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazhğın öncelikle sulh



slralanan nedenlerden dolayı gereksinim duyulmaktadır.

/ Öğrenci sayısınrn fazla olması

/ Öğrencilerin hasta çeşitliliği görmesi açısından farkh hastane rotasyonları

yapılmasının öğenci eğitimi yararına olması

/ Ebelik böliimü öğıencilerinin mezuniyet ktiterleri yüksek Ögretim kurulu'nun

(YÖK) 02.02.2008 tarih ve 26775 sayılı yazlsında belirtildiği iizere; ebelik

böliirnü ögrencilerinin:

ı En az 100 doğum öncesi muaycne yapmı§ı,

ı En az 40 gebenin izlemini yapnıiısı,

. 40 riskli gebe izlemi yapması,

o 40 normal spontan doğum yaptırması ,

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

ı l00 normal doğum sorırası anne ve yeni doğan izlemi yapmasl,

o 50 riskli yeni doğan izlemi yapnrası,

. Epizyotomi uygulaması,

o Epizyotomi sonrası veya basit perianal yırtılmalara dikiş atrnası,

Öğrenci uygulamalarrnda hastaneler aıasl rotasyon yapılsa da, rotasyonlann

belirlenmesinde derse özgü uygun klinikler kullaıımına gereksinim duyulmaktadır.

Fakültemizde uygulamalı dersi olan l02 oğrencimizin Üniversitemiz hastanesinde ve

Kurumunuza bağlı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine dağıtılması planlanmaktadır.



yolu ile çöziim bulunmaya çalışılacaktır. l]u miimki.in olmadığı taktirde mercii olarak

"Eraırum mükemeleri ve icra daireleri" yetkilidir.

PROTOKOLÜN SÜRESİ VE SONA ERMESi
MADDE 11: Protokol karşılıklı 'ımza a|tına alındığı tarihten itibaren 2O20-2021 eğitim

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

feshetmesi durumunda geçerliliği sona erecektir.

yünüııüıüx
MADDE 12: İş bu protokol aşağıda yer alan Kurum Yetkilileri tarafindan imza altına

alınmıştır.

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

protokol 3 sayfa ve 12 maddeden ibaret olup, Üniversite ve İl Sağlık Müdtirlüğü

tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonar OtJ. loJ./2O2| tarihinde iki nüsha olarak

imza altına alrnmıştrr ve birer kopyası taraflarca alıkonulmuştur.
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EK: Sağlık Bilimleri Fakültesinin Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi

Bölümü Ögencilerinin Mesleki Ders Uygulamalarını Erzurum iı saglık Müdiirlüğüne

Bağlı Sağlık Tesislerinde Yapma Gerekçeleri

EK: Saglık Bilimleri Fakültesi Ebelik böliimü uygulamalı dersleri Üniversitemiz hastanesi ve

ilimizdeki diğer kamu hastanelerinde yiirütülmektedir. Uygulamaların yeterli şekilde
yürütülebilmesi için Kurumunuza bağlı sağlık tesislerinin kullanılma gereksinimi aşağıda
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