
TARSUS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ 

DERS UYGULAMALARINI, MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2. BASAMAK 
SAĞLIK KURULUŞLARINDA YAPMALARINA İLİŞKİN PROTOKOL 

Taraflar 

Bu protokolün tarafları; Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü (Bundan böyle "Tarsus Üniversitesi" 
olarak anılacaktır.) ile Mersin İl Sağlık Müdürlüüüdür. 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 — İşbu protokol, Tarsus Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerinin uygulaması olan, meslek derslerinin uygulamalarını Mersin İl Sağlık 
Müdürlüğüne bağlı 2.basamak sağlık kuruluşlarında yapabilmelerini ve öğrenci 
uygulamalarındaki görev ve sorumlulukları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Hizmetin Yürütülmesi 

Madde 2 — Mesleki beceri ve yeterlilik uygulamaları Tarsus Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile İl sağlık Müdürlüğünce görevlendirilecek bir görevli 
tarafından işbirliği içerisinde yürürlükte bulunan mevzuata ve işbu protokol hükümlerine uygun 
olarak yürütülür. 

YÜKÜMLÜLÜKLER 

İl Sağlık Müdürlüğü'nün Yükümlülükleri 

Madde 3 — İl Sağlık Müdürlüğü'nün yükümlülükleri şunlardır. 
a) Tarsus Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından bildirilen 
öğrencilerin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık kurumlarında klinik uygulama yapmalarını 
sağlayacaktır. 
b) Koordinatör öğretim üyesi / elemanı gözetiminde beceri eğitimi yaptırılacak öğrenciler ve 
öğretim üyesi / elemanı için kurumda kıyafetlerini değiştirebilecekleri bir bölüm avrılacaktır. 

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü'nün Yükümlülükleri 

Madde 4 — Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü'nün Yükümlülükleri şunlardır. 
a) Öğrencilerin uygulama planları her eğitim-öğretim dönemi başında en geç 10 gün içerisinde 
Tarsus Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilir. 
b) Koordinatör öğretim üyesi/ elemanlarının isimlerini İl Sağlık Müdürlüğüne bildirir. 
c)Öğrencilerinin Sağlık Kuruluşlarında yapacakları uygulamaların izlenmesinden, 
denetiminden, kontrolünden ve değerlendirilmesinden, devam durumunun takibinden ve Sağlık 
Kuruluşlarında öğrencilerin kurallara uymasından ve disiplininden. Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu tarafından görevlendirilecek ilgili uygulamalı mesleki dersin öğretim 
üyesi/elemanı sorumlu olacaktır. 

Öğrencilerin Yükümlülükleri 
a) Öğrenciler, beceri ve deneyim kazanmak amacıyla yapacakları her uygulamayı sorumlu 
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öğretim üyesi/elemanm ve/veya Sağlık Kuruluşunda görevli birim yöneticisinin 

denetim ve gözetiminde yapmakla yükümlüdür. 

b) Öğrenciler uygulama yerindeki her türlü araç ve gerecin kullanımında gereken dikkat 

ve özeni gösterirler. 

c) Öğrenciler Üniversite için belirlenen kurallara, Sağlık Kuruluşunda da uymak 

zorundadır. Uygulama süresince Sağlık Kuruluşunda disiplini bozacak davranışlarda 

bulunamazlar, sendikal faaliyetlere katılamazlar. Uygulama Eğitimi alan öğrenciler 

"Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" ile birlikte uygulamayı 

sürdürdükleri Sağlık Kuruluşunda çalışma, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallara 

uymak zorundadırlar. 

d) Öğrenciler; sorumlu öğretim üyesi/elemanının izni olmadan uygulama alanlarından 

ayrılamaz ve uygulama alanlarını değiştiremezler. 

e) 

Öğrenciler ilgili uygulama için belirlenen yer ve saatlerde uygulama yapmak 

zorundadırlar. 

D Öğrenciler uygulama süresince bölümlerince belirlenmiş kıyafet düzenine uymak 

zorundadırlar. 

g) Öğrenciler uygulama sırasında karşılaştıkları sorunları sorumlu öğretim 

üyesi/elemanına iletmelidirler. 

h) Uygulamalar sırasında öğrencilerin cep telefonu, cep bilgisayarı vb. elektronik 

cihazları kapalı/sessiz konumunda olmalıdır. 

i) Öğrenciler Sağlık Kuruluşunun belirlemiş olduğu bilgi güvenliği, hasta mahremiyeti ve 

hasta hakları kurallarına uymak zorunda olup, uygulama sırasında bu kapsamda 
öğrenmiş olduğu bilgiyi üçüncü şahıslara açıklayamazlar. 

Madde 5 —Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı K.H.K. de 
Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 sayılı Kanunun 31.maddesi, 3308 sayılı Mesleki Eğitim 
Kanunun 3.maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi hükümleri gereğince; öğrenciler Sağlık 
Kurumlarında yapacakları mesleki ders uygulamaları karşılığında protokol taraflarından 
herhangi bir ücret talebinde bulunamazlar. 

Madde 6 — Öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası; Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası,5510 sayılı yasa kapsamında, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası, 
Yüksekokul Müdürlüğü tarafından karşılanır. 

Madde 7- Klinik uygulamaya katılacak öğrencilerin [HbsAg, Anti HBs, Anti HCV, HIV. P.A. 
akciğer grafısi (gerektiğinde SFT) ve EKG] tahlillerinin uygulamanın başladığı ilk hafta 
içerisinde Yüksekokul Müdürlükleri tarafından yaptırılarak Sağlık Kuruluşu Yöneticilerine 
teslim edilmesi gerekmektedir. 

Eğitim Gün ve Saati 

Madde 8 — Protokol kapsamında uygulama eğitimi yapacak öğrencilerin çalışma gün ve saati 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından belirlenecektir. 



Son Hükümler 

Madde 9 — Bu protokolün süresi l (bir) yıl olup, sürenin sona ermesinden 6 (altı) ay öncesinde 
taraflardan biri yazılı fesih talebinde bulunmadığı takdirde protokol aynı şartlarla 1 (bir) yıl 
daha uzatılmış sayılacaktır. Feshe karar verildiğinde fesih işleminin yürürlüğe girmesi 
akademik yıl sonuna ertelenir. 

Madde 10- : Bu protokolün uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde Mersin 
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

Madde 11— Bu protokol taraflarca imza edildikten sonra yürürlüğe girer. 

Madde 12 — Bu protokol ÜÇ sayfa ve 12 maddeden ibarettir. 

Tarih 
;~.. O.ı. 

Rektör 
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