
HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

İLE ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA 

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR 

MADDE 1 

a) Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören Hemşirelik 

Bölümü öğrencilerinin ilgili eğitim müfredatı ve Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 

(HUÇEP) gereğince uygulamalı derslerde (Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Hemşirelikte 

Yönetim, Hemşirelikte Öğretim) eğitimlerini sağlamak,   

b) Bireylerin sağlık sorunlarının belirlenmesine, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine 

ve daha kaliteli sağlık hizmeti sunmaya yönelik bilimsel araştırmalar yapmak, bilimsel veri 

sağlama konusunda kurumlara destek olmak, 

c) Sağlık personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi uygulamalı eğitimlerine katkı 

sağlamak,  

Amacıyla bu protokol; 16/06/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmi Gazete’ de 

yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet 

Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliğe göre hazırlanmıştır. 

 

MADDE 2 

Bu protokoldeki tanımlar;  

Üniversite: Harran Üniversitesi, 

Fakülte: Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Sağlık Müdürlüğü: Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, 

Klinik Uygulama: Zorunlu alan dersleri kapsamında yer alan kuramsal konular ile bağlantılı, 

bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve/veya hemşirelikte beceri kazandırmaya yönelik 

uygulama ortamında verilen eğitimi,   



Ders Sorumlusu: Dersin teorik ve uygulamasını yürütmek üzere dekanlık tarafından 

görevlendirilen öğretim elemanını,  

Uygulama Yürütücüsü: Uygulama ile ilgili görevlendirilen öğretim elemanı ve rehber 

hemşireyi, 

Rehber Hemşire: Uygulamaya destek vereceği alanda çalışan, en az lisans mezunu, en az iki 

yıllık deneyimli ya da yüksek lisans mezunu veya rehber hemşirelik konusunda eğitim 

sertifikası olan uygulayıcı hemşireyi,  

Sağlık İşletmesi: Sağlık hizmetlerini yürütmek üzere Şanlıurfa Merkez’de yer alan Şanlıurfa 

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm hastaneler, toplum sağlığı merkezleri, ana-çocuk sağlığı 

merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile aile sağlık merkezlerini kapsar.  

 İKİNCİ BÖLÜM 

HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİ 

MADDE 3. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü öğrencileri mesleki derslerinin 

uygulamalarını Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet 

Hastanesi ve Şanlıurfa İl merkezinde bulunan aile sağlık merkezleri, toplum sağlığı 

merkezleri, ana-çocuk sağlığı merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri bünyesinde 

yapabileceklerdir. 

MADDE 4. 

Öğrencilere uygulamalarda rehberlik etmek üzere Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü’ne 

bağlı hastanelerde görev yapan rehber hemşirelerden destek alınacaktır. Bağlı bulunduğu 

sağlık işletmesinin onayı doğrultusunda Rehber hemşire, klinik uygulamalar sırasında 

sorumlu olduğu günlerde uygulama saatleri olan 08.00-16.00 saatleri arasında öğrencilere 

rehberlik etmekten sorumludur.  

MADDE 5.  

Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü öğrencilerinin sağlık 

işletmelerinde uygulama saatleri süresince yapacakları girişimlerin izlenmesinden, 

denetiminden, kontrolünden ve değerlendirilmesinden, devam durumunun takibinden ve 

sağlık işletmesinde öğrencilerin kurallara uyması ve disiplininden fakülte dekanlığı tarafından 



görevlendirilecek ilgili uygulamalı mesleki dersin uygulama yürütücüsü esas sorumludur. 

Fakülte Dekanlığı/uygulama yürütücüsü, uygulama yapılacak sağlık işletmesinin fiziki alan 

ve şartlarını dikkate alarak ve sağlık işletmesinin önerisi doğrultusunda uygulama yapacak 

öğrenci sayılarını düzenler.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÖĞRENCİLERİN SORUMLULUKLARI 

MADDE 6.  

Hemşirelik bölümü öğrencileri uygulama yaptıkları hastanelerde “Harran Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Uygulama Yönergesi” (Ek 1) ne ve İl Sağlık 

Müdürlüğü tarafından önerileni yönergeye /kurallara uymak zorundalar.   

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

MADDE 7. 

Sağlık Müdürlüğüne bağlı işletmelerde eğitim amacıyla gönderilen üniversite 

öğrencilerinin, eğitim çalışmalarını yapmasına imkan sağlar. 

MADDE 8. 

Sağlık Müdürlüğüne bağlı işletmelerin uygulama hedefine yönelik, fiziksel koşullarının 

(giyinme odası, toplantı salonu, wc, lavabo vb.) niteliksel ve niceliksel uygunluğunu sağlar.  

MADDE 9. 

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünün onayladığı, bireylerin sağlık sorunlarını belirlenmesine 

ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel araştırmaların yapılmasına imkan 

sağlar.  

MADDE 10. 

Öğrenciler sağlık işletmelerinde yapacakları mesleki ders uygulamaları karşılığında, 1 

Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 7033 sayılı 18/06/2017 

kabul tarihli “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi amacıyla Bazı Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 31. Maddesiyle 3308 

sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi hükmünce İl 

Sağlık Müdürlüğü Kurumu ve Harran Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne 

herhangi bir mali mükellefiyet terettüp ettirmez. 



BEŞİNCİ BÖLÜM 

ÜNİVERSİTENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

MADDE 11.  

            Dekanlık, uygulama yürütücüsü ve öğrenciler, sağlık işletmesinin çalışma şartlarına 

uymak zorundadır. 

MADDE 12. 

Fakülte Dekanlığı/dersin sorumlu öğretim elemanı, öğrencilerin hastanelerde 

yapacakları uygulamalarla ilgili olarak kaç öğrencinin hangi birimde ne zaman uygulama 

yapacağı ile ilgili bilgi ve belgeleri hastane yönetimine önceden (klinik uygulamalar 

başlamadan en geç 1 ay önce) İl Sağlık Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.  

MADDE 13. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanlığı; yüksek lisans öğrencileri 

ile ilişkili konularda İl Sağlık Müdürlüğünün onayı ile bilimsel araştırma ve projeler ile 

bireysel olarak münferit projeler yapar, sağlığı geliştirme programlarını yürütür.  

MADDE 14. 

Sağlık Bilimleri Fakültesinin onayı ile Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık 

işletmesinde sağlık personeline yapılacak karşılıklı hizmet içi eğitim programlarının 

hazırlamasına ve uygulanmasına destek olur. 

 

MADDE 15. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi düzenleyeceği ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar 

konusunda Sağlık Müdürlüğünü önceden bilgilendirir. 

ALTINCI BÖLÜM 

SON HÜKÜMLER VE ATIFLAR 

 

MADDE 16. 

Eğitim sırasında meydana gelebilecek problemler protokol hükümlerine göre, 

protokolde bulunmayan hallerde sağlık işletmesi yetkilisi ve dekanlıkça ortaklaşa çözülür. 

 

 



MADDE 17. 

Protokol yürürlükte iken lüzum görülmesi halinde tarafların karşılıklı mutabakatı ile 

değişiklik ve ilaveler yapılması istenebilir. Değişiklik ve ilaveler yapıldığı tarih itibariyle 

geçerlidir. 

MADDE 18. 

          Taraflardan birinin bu protokolde belirtilen esaslara uymadığının belirlenmesi halinde, 

diğer taraftan yazılı olarak karşı tarafa bildirimde bulunulması suretiyle fesih hakkı doğar. 

MADDE 19.  

         Bu protokol imzalandığı tarihten itibaren 6 (altı) yıl geçerlidir. 

 

MADDE 20. 

İş bu Protokol 6 (altı) sayfa olarak düzenlenmiş olup aşağıda yer alan yetkili taraflar 

tarafından imza altına alınmıştır. 

 

 

…………………………………            ………………. …………..  

         Harran Üniversitesi                 Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü  

                 Rektör        


