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Dayanak 

Madde 1. 

TEKİRDAG NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

REKTÖRLÜGÜ 

ve 

TEKİRDAG İSMAİL FEHMİ CUMALIOGLU ŞEHİR HASTANESi 

ARASINDA YAPILAN ÖGRENCİLERİN Mli:SLii:Kİ ii:GİTİM 

UYGULAMALARINA İLİŞKİN İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ 

Bu protokol Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ön Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği, 

Yükseköğretİrnde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Amaç 

Madde 2. 

işbu protokollin amacı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulunda bulunan programlarda (Fizyoterapi Prog., İlk ve Acil Yardım Prog., Tıbbi 

Dökümantasyon ve Sekreterlik Prog., Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Prog. ve Yaşlı Bakımı 

Prog.) öğrenim gören ön lisans öğrencilerinin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını 

geliştirmek ve iş yaşamına uyumunu kolaylaştırmak için uygulamalı derslerin yıl içi 

uygulamalarını kapsayan mesleki uygulamalan Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir 

Hastanesi'ne bağlı birimlerde yapabilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 3. 

Bu protokol, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile 

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi birimlerinde yapacakları mesleki uygulama 

eğitimi esaslarını kapsar. 

Taraflar 

Madde 4. 

a) Eğitim ve öğretimin yapıldığı kurum adına; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü 

b) Mesleki Uygulama eğitimi yapılacak sağlık kurumu <:ıı.lına; T kirdağ İsnı.uil rchmi 

Cumalıoğlu Şehir Hastan; 



Tanımlar 

Madde 5. 

Rektörlük: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü 'nü, 

Meslek Yüksekokulu: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu' nu, 

Başhekimlik: Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimliği'ni 

Öğrenci: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

öğrencilerini , 

Uygulama Sorumlusu: Uygulamalı derslerin yıl içi uygulamalarının yapılmasını sağlamak 

üzere Meslek Yüksekokulunun bölümlerinin önerisiyle Meslek Yüksekokulu Yönetim 

Kurulu ' nun görevlendirdiği öğretim elemanlarını ifade eder. 

Taraflarm Yükümlülükleri 

Madde 6. 

6.1. Meslek Yüksekokulu 

a) Başhekimlik ile işbirliği halinde yıl içinde yapılacak olan uygulamalı dersler için 

uygulamalarının yapılacağı tarih, gün ve saatlerini, öğrenci sayılarını, rotasyonlarını ve 

uygulamadan sorumlu öğretim elemanlarını kapsayan çizelgeleri başhekimliğe yazı ile bildirir. 

b) Uygulamalı derslerin yıl içi uygulamalannda Meslek Yüksekokul u, öğretim elemanı ve 

öğrenciler Başhekimliğe bağlı kurumların çalışma şartları ile ilgili usul ve esaslara ve işleyiş 

ile ilgili yapılacak düzenlemelere uyar. 

c) Meslek Yüksekokulu, yıl içi uygulamalar başlamadan önce öğrencilere uyum eğitimini 

verır. 

d) Eğitim öğretim müfredatlarında belirtilen derslerin teorik kısmı Tekirdağ Namık Kemal 

Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu' nda yürütülür. 

6.2. Başhekimlik 

a) Mesleki uygulamaları yapacak öğrencilerin sayılarının ve uygulama alanlarının 

belirlenmesinde meslek yüksekokulu ile işbirliği içinde çalışır, görüşlerini yazı ile meslek 

yüksekokuluna bildirir. 

b) Meslek Yüksekokulunca belirlenen uygulama sorumluianna uygulamalar sırasında gerekli 

kolaylığı sağlar. 



c) Başhekimliğe bağlı kurumlarda çalışan uygulama sorumlusu dışında kalan diğer mesleğe 

özgü sağlık personellerini (hemşire, fızyoterapist, vb.) öğrencilerin eğitim ve uygulamalarına 

destek sağlaması için teşvik eder. 

d) Uygulama dersleri kapsamında öğrencilere kurum tarafından ücret ödenmeyecektir. 

Uygulama bir staj değil dcrsin devam eden tamamlayıcı aşamasıdır. 

e) Öğrenciler uygulama sırasında iğne batması ve delici kesici araçlar ile yaralanma ve bunlara 

bağlı enfeksiyon hastalıkları riskine maruz kalma vb. durumlar için önerilen tüm aşılar 

konusunda bilgilendirilir. Aşı !anma öğrencilerin sorumluluğundadır. 

f) Uygulama sırasında kaza yaralanma ve benzeri acil bir durum söz konusu olduğunda 

öğrencinin durumu birim sorumlusuna, uygulama sorumlusuna ve ilgili kurumun Çalışan 

Sağlığı ve Güvenliği Birimine (ÇASAGÜB) en geç 3 (üç) iş günü içerisinde bildirilir. 

g) Müdürlük mesleki uygulamalar sırasında öğrencilere 1 öğün (öğle yemeği) yemek verir. 

Diğer H ususlar 

Madde 7. 

a) Öğrenciler, mesleki uygulama yerlerini mesleki uygulama sorumlusu öğretim elemanı ve 

işyeri eğitim sorumlusunun bilgisi olmaksızın değiştiremezler. 

b) Mesleki uygulama öğrenirnin bir parçasıdır. Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliğinde belirlenen kurallara sağlık kurumlarında da uymak zorundadır. 

Mesleki uygulama süresince işletmelerde düzeni bozacak davranışlarda bulunamazlar, 

sendikal faaliyetlere katılamazlar. 

c) Öğrenciler sağlık kurumlarına ait araç gereç ve donanıını kurallara uygun olarak kullanmak 

zorundadırlar. 

d) Öğrenciler, mesleki uygulamaları süresince uygulama sorumlusu öğretim elemanları 

tarafından belirlenen iş kıyafetlerini giymek ve öğrenci kartlarını takmak zorundadır. 

e) Öğrenciler yaptıkları mesleki uygulamaları bir rapor halinde hazırlayıp sağlık kurumlarına 

onayıatarak mesleki uygulama sorumlusu öğretim elemanına sunarlar. Mesleki uygulamanın 

değerlendirilmesi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ön Lisans Eğitim Öğretim 

Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 

Prolokolde Değişiklik 

Madde 8. 

a) Bu protokolde yer alınayan hususlar ile ilgili kararlar her iki tarafın ortak kararı ile yürütülür. 

b) Uygun görülmesi halinde taratların karşılıklı yazılı mutabakatı ile protokolde değişiklik 



ve ilaveler yapılabilir. Değişiklik ve ilaveler yapıldığı tarih itibari ile geçerli olacak ve bu 

değişiklikler ek bir protokol ile hüküm altına alınacaktır. 

c) Eğitim sırasında meydana gelebilecek problemler protokol hükümlerine göre, protokolde 

bulunmayan hallerde Meslek Yüksekokulu ve Başhekimlikçe 15 gün içerisinde çözümlenir. 

Taraflar arasında çözüme ulaşılamadığında, taraflardan birinin bu protokolde belirtilen 

esaslara uymadığının belirlenmesi durumunda yazılı olarak karşı tarafa bildirimde bulunulması 

suretiyle iş bu protokol, tek taraflı olarak feshedilebilir. 

Süre 

Madde 9. 

İki nüsha olarak tanzim edilen bu protokol imzalandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. Süre 

tarafların hiçbir itiraz ve ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden sora erer. Süre bitiminde 

ihtiyaç duyulması ve karşılıklı anlaşılması halinde protokol süresi aynı esaslara veya gerek 

göriilen esasların da ilavesi ile birlikte belirlenecek süre kadar yeniden uzatılabilir. 

Yürürlük 

Madde 10. 

İş bu protokol4 sayfa ve 1 O maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiş ve \~/10. / .~cııJ.._ 

tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu protokol Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ve Tekirdağ İsmail Fehmi 

Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafından yürütülür. 


