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AMAÇ
Madde l- Bu protokoliiıı aınacı, Necınettiır Erbakaıı Üııiversitesi Henışirelik Fakiiltesi'ı-ıde öğreniın

gören öğrencileriıı mesleki bilgi ve becerileriııi tutı-ıın ve davrarıışa dönüşttirınek, mesleki yaşama

uyumlarıııı sağlaınak, gerçek çalışına ortamında bulunaıı tesis ve araç-gereçleri taıııınalarına fırsat

vermek üzere, Meraın Tıp Fakültesi Hastaııesi'ne bağ|ı biriınlerde klinik uygulamaları

gerçekIeştirıneleriı-ıiıı sağlaırınası, LıygLııı klinik uyguIaına ortamının oluşturı.ılınası ve yürütülmesine

i l işkin esasları düzeıı leınektir.

KAPSAM

Madde 2- Bu protokol, Necınettiı-ı Erbakaıı Üııiversitesi Heınşirelik Fakültesi'ııde öğrenim gören

öğreııcileriıı zoruırlu yıl içi klinik uygıılaınalarıııııı Meraııı Tıp Fakü|tesi Hastaııesi'ne bağlı birimlerde

yürütülınesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

DAYANAK

Madde 3-

a) 3308 Sayılı Mesleki Eğitiın Kaııuııu.

b) Necınettin Erbakaı-ı Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Heınşirelik Bölüın Ders Miifredatları ve

Heınşirel ik Bölümü Uygulaına Yöı-ıergesi.

c) Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizıııetleri Genel Müdürlüğti'nüıı 06.09.20l3 tarih ve 30508 sayılıyazısı.

d) Yükseköğretimde Uygulaına|ı Eğitiınler Çerçeve Yöııetn-ıeliği

e) 22.05,2002 taril-ı ve 24762 sayılı Resıni Gazete'de yayıınlaı-ıarak yürürltiğe gireıı Mesleki ve

Teknik Eğitiın Bölgesi İçindeki Meslek ve Yüksekokul Öğrencileriııin İşyerlerindeki Eğitim,

Uygulaına ve Stajlarına İllşl<ln Esas ve Usül|er Hakkındaki Yönetmelik.

f) 55l0 Sayılı Sosyal Sigoıtalar ve GeııeI Sağlık Sigoıtası Kaııuntı.

g) 633l Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kaıruııu.

h) İlgili aiger ınevzuat.

TARAFLAR
Madde 4- Bu protokolün tarafları; Necıııettiı-ı Erbakan Üı-ıiversitesi Heınşirelik Fakiiltesi Dekanlığı ve

Meraın Tıp Fakü ltesi Hastaı-ıesi'd ir.

TANIMLAR
Madde 5: Bu protokolde geçen;

Hastane: Necınettiıı Erbakan Üniversitesi Meraırı Tıp Faki"iltesi Hastaııesi'ı,ıi,



Fakülte : Necınetti ı-ı Erbakan Ü n iversitesi Heınşi re l ik Fakü ltesi' n i,

Dekanlık: Necınettiıı Erbakan Uııiversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı'ııı,

Bölüm: Necınettiıı Erbakan Üııiversitesi Henışirelik Fakiiltesi HeınşireIik BöIi_iınii'ııii,

Öğrenci: Necınettiıı E,rbakaıı Üııiversitesi Heıı-ışirelik Fakiiltesi Hen-ışirelik Böliiın[i öğreııcilerini,

Klinik uygulama: Lisans eğitiın-öğretim prograınıırdaki yeterlilikleri karşılaınak iizere öğreırcilerin

öğreııiın süreleri içiııde kazaııdıkları teorik bilgi ve becerileriııi uygulamaya aktarınak aınacıyla gerçek

iş ortamında gözleıne dayalı yapılan uygulaınayı,

Klinik uygulama Sorumlusu: Klinik uygulamaııııı plaıılaııınasıı]dan, yiiriitiilınesinden ve

değerlendirilınesindeıı soruınIu olan öğretiın eIeınaı-ıı/eleıııaıılarıııı,

Klinik uygulama Yürütücüsü: Necmettiıı Erbakan Üniversitesi Henışirelik Fakültesi öğreııcileriniı-ı

klinik uygulamalarını yürütınek üzere Meraın Tıp Fakültesi Hastanesi tarafıııdaıı kurum içiııde

görevleııdirileı-ı lisansüstü eğitiın aIınış veya tercihen en az 2 yıl deııeyiıni olan lisans mezunu ve

protokol çerçevesinde öğrerıcileriıı yazışmalarıııdaıı soruırıIu olan kişiyi ifade eder.

yüxürvıı,üLüKLER

Madde 6- Bu protokole göre taraflarııı yiiküınlülükleri;

6.1. Dekanlık

a) Heınşirelik Fakü|tesi Dekanlığı, HeınşireIik Bölüınü'nün belirlediği klinik uygulamaya katılacak

öğrenci listelerini ilgili döneınde Meraın Tıp Faki_iltesi Hastanesi'ııe gönderir.

b) Öğrencileriıı bireysel olarak yaptıkları başvurular değerlendirıneye alınınaz.

c) 633l sayılı İş Sağlığı ve Gi.ivenliği Kaırı"ııırı'nun l7. ınaddesiııde yer alaıı "Çalışanların Eğitiıni"

kapsamında öğrencilere çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerine uygurı iş sağlığı ve güvenliği

eğitimini aldırır ve eğitim belgesini klinik uygulama öııcesi kuruma sunar.

d) Öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarıııdan koruııınası için sigorta işlemlerini yapar,

e) Yıl içi klinik uygulamanıı1 haftaııın hangi gtiı-ıleriııde yapılacağını, başlaına ve bitirıne tarihlerini

kIinik uygulaına yapılacak birim velveya sağlık kurıı|uşuııa bildirir.

0 Öğrencileriıı klinik uygı.ıIama sırasında disiplin soruşturünasıııı gerektirecek davranış|arda

bulunma|arı lıaliııde, bu duruııı kı-ıruın tarafıııdaır Dekanlığa vazıIı olarak bildirilir. Dekanlık süreci

"Yükseköğretiı-ıı Kurumları Öğreııci Disiplin Yönetıııeliği" lıükünıleriııe göre yiiriitiir. Soııtıcu

kuruma yazılı olarak bildirir.

g) Dekanlık, klinik uygulaına kapsanıında kı.ıruında ıneydaııa geleıı lıerlıangi bir kaza velveya

yaralanmayı ilgili mevzuat çerçevesinde SGK'ya bildirir. SGK'ya yapılaıı bildiriınin sonucu oıı

(l0) iş güııüııde ilgili kuruın yöneticisiııe iIetir.

h) Bu protokol hüküınleri ile ilgili kurtıırıuır iizeriı-ıde lıerlıangi bir ınali ınükeIlefiy,et teretti.ip

ettİrınez.

6.2. Hastane

a) Klinik uygulaınanııı, çalışına planıııa uygtııı olarak yaptırılınasıııı sağlar.
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b) Klinik uygulamaya gelen öğreııcileriıı iş kazaları ve ıneslek lıasta|ıklarıyla ilgili önleınleri alır ve

gerek|i işIem|eri yapar.

c) Kuruın persorıeliııe suırulaı,ı sosyaI lıizınetlerden (öğle yeıneği lıizıneti verileıı sağlık tesisleriııde

yemek verilmesi) klinik uygulama sorumluları ve öğrencilerin yararlanmasını sağlar.

d) ÖğrenciIeriıı, lıeınşirelik mesleğinin görev tanıınları dışıııda kalan velveya ağır ve tehlikeli işIerde

çalıştırılmasıııı öııler.

niĞnn rrüxüvıı,nn
Madde 7- Klinik uygulama ile ilgili Heınşirelik Fakültesi Heınşirelik Böliiınü Uygulaına Yönergesi,

Necınettiı-ı Erbakarı ÜniversitesiÖnlisans ve Lisaııs Öğretiın ve Sıııav Yönetnıeliği dikkate alıı-ıır.

Madde 8- Protokolde yer alınayaıı Irerl-ıangi bir duruında ilgili kurııınlarııı yönetiın orgaııları karar

verir.

PRoToKoLDE DEĞişixı,ir VE İLAVE

Madde 9- Protokol yürürltikte ikeıı lüzuın görülınesi lıalirıde taraflarıı-ı karşılıklı ınutabakatı iIe

değişiklik ve ilaveler yazılı olarak yapılabilir (sözlü aıılaşınalar geçersiz sayılacaktır). DeğişikIik ve

ilaveler yapıldığı tarih itibari ile geçerlidir.

PRoToKoı-ÜN rnsrıİ
Madde l0- Taraflarııı biriııiıı bu protokolde beliıtilen esaslara ııyırıadığınııı belirleııınesi halinde diğer

tarafıı-ı, yazılıolarak karşı tarat'a 30 giiıı öı-ıcedeıı lıaber verıı-ıek stıretiyle f-esih hakkı doğar.

PRoToKoı,ÜN sÜnnsİ vn UZATILMASI

Madde l1- Bu protokol inızalandığı tarilıten itibaren bir (l) yıl geçerlidir. Taraflardaıı herhangi bir

talep gelınediği sürece protokol kendiliğindeıı lıer yıl ıızar.

yününı,ür
Madde 12- Bu protokol 12 (oniki) madde ve 3 (üç) sayfadan ibaret olup, hükümleri taraflarca

okurımuş ve uygulaııınak tizereO§lOtlÜlfulhinde iki ııi.islıa olarak iırızalaııarak yiiri.irltiğe girıniştir.
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