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Taraflar

Mıdde 1: Bu Protokolün tarafları Ordu Üniversitesi Sağhk Bilimleri Fakiiltesi ile Ordu Il Milli
Eğitim Müdiif lüğii' dilr.

Dayanak

Mıdde 2: Bu protokol 04il1ll981 tarihli ve 2547 sayılı Yiikseköğetim Kanunu uyannca
oluşturulmuştur.

Amaç

Madde 3ı Bu protokolitn temel amacı : ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakütesi ile 1ı Milıi
Eğitim Müdiirlüğii işbirliği çerçevesinde Sağlık Bilimleri Fakiiltesi öğencilerinin uygulama
alaıı.lan konusunda protokol yapılaıak nirclikli hemşirelerin yetişmesini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 4ı Bu protokol ordu İl Milli Eğitim Müdiırluğ.iıne bağlı kuruluşlarda, uygularna
yapacak Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Faküttesi öğrencileriyle ilgili esas usul ve

likümlüliikleri kapsar.

Tanrmlar

Mıdde 5ı

üniversite: ordu Üniversitesi

Kurumlar: ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ordu İı Milıi Eğitirn Müdtirlüğiıne bağlı
kuruluşlat

Y6netmelik : Ytiksekö ğretim Kanunu 2547

Ögrenci: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri

Protokol kapsamında yıpılacak işler

Madde 6: Bu protokol kapsamında;

6.l. Milli Eğitim Müdiirlüğiine baglı okullarda Sağlık Bilimleri Fakültesi uygulama
yapmalannın sağlanması,

6.2. Milli Eğitim MüdilrlüSune bağlı okul ve kurumlann özel öğenci ıruflan ve aııasınıflannda
Sağlık Bilimleri Fakiiltesi öğencilerinin uygulama yapmalannın sağlanması,

6.3. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğencileıinin özel okullann aırasınıflannda uygulama
yapmasının sağlanması.

6.4. Krrrumlarda Sağlık Bil
sağlanması,

h-,\

eri Fakültesi öğencilerinin giyinmesi için uygun ortamların



6.5. Sağlık Bilimleri Fakiiltesi öğrencilerinin tam giin uygulamalannda kırrumda sorumlu
olacak bir kişinin öğrencileıin yoklamalarııu takip etmeleri,

6.6. Milli Eğitim Müdiirlüğiine bağlı okullaıda her yıl Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri
tarafindan sağl* eğitimi faaliyetinin yapılması ve uygun ortamların sağlanması,

6.7. Milli Eğitim Müdilrlüğine bağlı okullarda Sağlık Bilimleri Fakiiltesi öğrencileri tarafından
sağlü taramalarıııın yapılması,

6.8. Mitli Eğitim Müdiirlüğiine bağlı okullarda yapılacak olan Sağlık Bilimleri Fakültesi
öğrenci faaliyetleıi için yazışmalaıın hızlandırıLnası,

6.9. Milli Eğitim Müdürlüğilne bağlı okullarda yapılacak olan bilimsel araştırmalaıa destek
oluıunası,

6.10: Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde bilimsel araştırmalar ve projelerin yapılması,

6.11. Milli Eğitiın Müdülüğil ile işbiıliği içinde konferans, seminer, kongre gibi bilimsel,
sosyal ve killtiirel ğkinliklerin düzerılenmesi ve yayırlların yapılması,

6.12. MiUi Eğitim Müdiirlüğü'nde çahşan öFetmenlerin Sağlık Bilimleri Faktiltesi
öğrencilerinin uygulamalarına destek vermesi,

Süre

Madde 7: Bu protokol taıaflarca imzalandığl tarihten itibaıen 5(beş) yıl süe ile geçeılidir.

Protokol Feshi (Sona Erdirme)

Madde 8: Taraflardan biri gerekli gördüğü takdir de veya diğer tarafin pıotokol hilktimlerine
uyınadığı sonucuvı vaııp, gözden geçirme ve izleme etkirılikleri ile veya görüşmeler yolu ile
kaşı tarafın ptotokol hiiki,imlerine uymasmr sağlayamadığı takdirde, karşı tarafa 6 ay önceden
yapacağ yazılı bildirim ile bu pıotokolü kısmen veya tamamen sorıa erdirebilir. Sona erdiren
taıafın bu protokolün siiresinden önce soııa ermesi nedeniyle uğradığı ve uğayacağı zararlan
kaşı taraftan isteme hakkma sahiptiı.

yürürlük Tırihi

Madde 9: 9 maddeyi içeren bu protoko1 2(iki) sayfa halinde onaylarımış o|ıp, ...l...D0|6
taıihinde yürttdüğe ğrıııiştir.

Ekl: Yükseköğetim lğnunu (2547)
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Ek Madde 23 {Ekı1l6ll9954l|lt2 md)

Yiıkseköğetim kurumlarında prati§ uygulamalı dersler ve staj; öğrencinin tercih edeceği ilgili
kamu kıırum ve kuruluşlan ile bunlara muadil özel kuruluşlarda yapılabilir. Bu siire zarfında
öğrenci, Yükseköğretim kurumlan öğrenci disiplin kuıallaıına tabidir.


