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MADDE 1: İş bu protokol Atatiiırk [.niversitesi Rektörlüğü ve Erzurum İl Saglık

Müdilrlüğü arasrnda gerçekleştirilmiştir.

AMAC
MADDE 2:Bu protokol, Sağlık Bilimleı,i Fakültesinin Ebelik, Beslenme ve Diyetetik,

Çocuk Gelişimi bölümü öğencilerinin uygulaması olan mesleki derslerinin uygulamalarını

Erzurum İı sagıık Müdİiİlüğiine bağlı sıığlık tesislerinde yapabilmeleri ve öğrencilerin

uygulamalardaki görev ve sorumluluklarıııı belirlemek amacıyla hazrrlanmıştır.

KAPsAM
MADDE 3: Sağlık Bilimleri Fakültesi f.belik, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi

bölümü öğencileri mesleki derslerinin uygulamalannı Erzurum İl Saglıl< Müdürlüğüne

bağlı sağlık tesislerinde yapabileceklerdir.

SORUMLULUK
MADDE 4: Erzurum Atatiirk Üniversiıesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümü

öğencilerinin hastanelerde hafta içi mesai saatlerinde ve gece nöbetlerinde, hafta sonu

giindüz ve gece nöbetlerinde yapacakları uygulamaların izlenmesinden, denetiminden,

kontroliinden ve değerlendirilmesinden, devam durumunun takibinden ve sağlık tesisinde

öğencilerin kurallara uym.§ı ve ılisiplininden Fakülte Dekanhğı tarafindan

görevlendirilecek ilgili uygulamalı mesleki dersin öğretim üyesi./üyeleri esas sorumlu

olmakla birlikte, öğrencilerin takibi ve denetimi Hastane Başhekimliği tarafından

belirlenecek sorumlu ebe/hemşire tarafından da yerine getirilebilir.

MADDE 5: Erzurum İl Sağhk Müdiiılüğüne bağlı yemek hizmeti sunan birimlerde sadece

ebelik böliimü öğencilerine verilmek üzcre; hafta sonu giindüz+gece ve hafta içi sadece

gece öğencilere yemek verilebilir.

MADDE 6: Erzurum Atatiirk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve

Diyetetik, Çocuk Gelişimi bölümü öğencilerinin hastanelerde hafta içi mesai saatlerinde

yapacakları uygularnaların izlenmesinden, denetiminden, kontrolünden ve

değerlendirilmesinden, devam durumunun takibinden ve sağlık tesisinde öğrencilerin

kurallara uymasr ve disiplininden Fakü]ıe Dekanlığı tarafından görevlendirilecek ilgili



uygulamalı mesleki dersin öğetim üyesi/üyeleri esas sorumlu olmakla birlikte,
öğencilerin takibi ve denetimi Hastane Başhekimliği tarafindan belirlenecek sorumlu bir
kişi tarafından da yerine getirilebilir.

NÖİ]ET GÖREVİ
MADDE 7: Ögıencilere bir program dahiliııde ilgili Hastane Yönetiminin ve Fakülte

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

geceleri nöbet hizmeti görevi verilebilir.

UYGULAMA ESASI-ARI

MADDE 8: Sorumlu Ögretim Üyesi, kaç öğcncinin hangi birimde ne zarnan uygulama

yapacağı ile ilgili bilgi ve belgeleri hastane yöııetimine önceden bildirmekle yükümlüdür.

Hastane yönetimi fiziki alan ve şartları da clikkate alarak uygulama yapacak öğrenci

sayılarrnı sorumlu öğetim üyesiyle karşılıklı olarak düzenler.

öĞnıxcir ERiN YüKüMLüı-ürı-nni
MADDE9:

a) Ögenciler beceri ve deneyim kazanmak amacryla yapacakları her uygulamayı sorumlu

ögretim elemanı velveya klinik ebe/hemşiresinin denetim ve gözetiminde yapmakla

yükümlüdür.

b) Öğenciler uygulama yerindeki her tiirlü araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına özen

gösterirleİ.

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

davranırlar.

d) Öğenciler hastane çalışma saatlerine ve kurallarına uymak zorundadırlar.

e) Öğenciler uygulama alanından sorumlu öğutim elemanınrn izni olmadan uygulama

yerinden ayrılamazlar, uygulama yerini değişriremezler.

| Öğrenciler, ilgili uygulama için belirleneı,ı yer ve saatlerde uygulama yapmak

zorundadırlar.

g) Öğenciler uygulama siiresince böliimlerince belirlenmiş üniforma düzenine uymak

zorundadırlar.

h) Öğenciler uygulama srrasında karşılaştıkları sorunlarr sorumlu öğetim

üyesine iletmelidirler. Ögtenciler, karşılaştığı sorunları hastanede çalışan diğer meslek

grupları ile çöziimleme çabasına girmemelidirler.

i) Uygulamalarda öğencilerin cep telefonu, cep bilgisayan vb. elektronik cihazlarr

kapalı./sessiz konumda olmalıdır.
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EK: Sağlık Bilimleri Fakültesinin Ebelik, I}eslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi Bölümü

Ögencilerinin Mesleki Ders Uygulamalarını Erzurum İl Saglık Mtıdtırlüğüne Bağlı Sağlık

Tesislerinde Yapma Gerekçeleri

EK: Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik böIümü uygulamalı dersleri Üniversitemiz hastanesi ve

ilimizdeki diğer kamu hastanelerinde ytirütülmektedir. Uygulamalann yeterli şekilde

yürütülebilmesi için Kurumunuza bağlı sağhk tesislerinin kullanılma gereksinimi aşağıda

sıralanan nedenlerden dolayı gereksinim duyıılmaktadır.

/ Ögrenci sayrsınrn fazla olması

r' Öğrencilerin hasta çeşitliliği görmesi açısrndan farklı hastane rotasyonları

yapılmasrnın öğrenci eğitimi yaraırna olması

r' Ebelik böliimü öğrencilerinin mezuniyet ktiterleri yiiksek Öğretim kurulu'nun

(YÖK) 02.02.2008 tarih ve 26775 say|lı yazısında belirtildiği tiaere; ebelik bölümü

öğrencilerinin;

. En az 100 doğum öncesi muayene yapmr§ı,

. En az 40 gebenin izlemini yapnıası,

. 40 riskli gebe izlemi yapması,

. 40 normal spontan doğum yaptırın:ısı ,

. Bir veya iki makat doğum yaptırması veya bu doğuma katılması,

. 100 normal doğum sonrası anne ve yenidoğan izlemi yapması,

. 50 riskli yenidoğan izlemi yapnıası,

. Epizyotomi uygulaması,

. Epizyotomi sonrası veya basit perianal yırtılmalara dikiş atması,

Ögrenci uygulamalannda hastaneler arası rotasyon yapılsa da, rotasyonlann

belirlenmesinde derse özgü uygun klinikLer kullanımına gereksinim duyulmaktadır.

Fakültemizde uygulamalı dersi olan öğrencilerin 400'ü Üniversitemiz hastanesinde eğitimini

sürdürebilse de, geriye kalan 350 öğrencinin uygulamalannın Kurumunuza bağlı hastaneler

arasında haftanrn 5 giinü rotasyona tabi olarak dağıtılması planlanmaktadır.
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alınmıştır ve birer kopyası taraflarca alıkonulmrıştur.
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j) Öğenciler hastane başhekimliğinin belirlemiş olduğu bilgi güvenliği, hasta

mahremiyeti ve hasta hakları kurallarına tıymak zorunda olup öğrenmiş olduğu bilgiyi

üçüncü şahıslara açıklayamazlar.

ücnrr yısı,Ğr
MADDE 10: Öğenciler hastanelerde yapacaliları mesleki ders uygulamaları ve tutacakları

nöbetler karşıhğında protokol taraflarından herhangi bir ücret talebinde bulun amazlar.

PROTOKOL GEREKCESİ
MADDE ll: Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve

Çocuk Gelişimi Böliimü Ögrencilerinin Meslc,ki Ders Uygulamalarıru Erzurum İl Saglıl<

Müdiirlüğüne Bağlı Sağhk Tesislerinde yapılrnıi gerekçeleri EKl'de sunulmuştur.

IIYUSMAZLIK

MADDE 12: Protokoliin uygulanmasından doğabilecek her tüflü anlaşmazlığın öncelikle sulh

yolu ile çöziim bulunmaya çalışılacaktır. Bu mün,ıkün olmadığı taktirde mercii olarak "Erzurum

mahkemeleri ve icra daireleri" yetkilidir.

PRoToKoLÜN sÜRJ,si VE soNA ERMI]si
MADDE 13: Protokol karşılıklı imza altma alındığı tarihten itibaren 2O2|-2O22 eğitim

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

feshetmesi durumunda geçerliliği sona erecektir.

vününrüıü«
MADDE t4: İş bu protokol aşağıda yer alaı Kurum Yetkilileri tarafından imza altına

alınmrştrr.

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

3 sayfa ve 12 maddeden ibaret olup, Üniversite ve iı Saglık Müdürlüğü tarafrndan tam

olarak okunup anlaşıldıkıan soıar 05lD7l2021 tarihinde iki nüsha olarak imza altına


