
HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 

UYGULAMA ALANLARINDA GİYİLECEK ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI 

KIYAFETLERİ YÖNERGESİ 

Amaç 

Madde 1. Bu yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 

Bölümü öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının laboratuvar, klinik ve klinik dışı alan 

uygulamalarında kullanacakları kılık kıyafet ilkelerini belirlemektir.  

Kapsam 

Madde 2.  Bu yönerge Hemşirelik Bölümü lisans öğrencilerini ve öğretim elemanlarını kapsar. 

Dayanak 

Madde 3.  Bu yönerge; Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’nin 40. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar: 

Madde 4. Bu yönergede geçen; 

a) Fakülte; Sağlık Bilimleri Fakültesini 

b) Öğrenci, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğrencilerini 

c) Üst; öğrencinin ölçülerine uygun, cerrahi V yakalı, kısa kollu, 2 alt ve bir üst cepli, her 

iki yan dikişinden 15cm yırtmaçlı olup, basenleri örtecek uzunlukta beyaz renkte olup 

(Ek 1), üniformanın üst cebinde fakülte amblemi basılı olanı,  

d) Pantolon; öğrencinin ölçülerine uygun, koyu lacivert renkte, belden lastikli ve cepli 

olanı (Ek 1) ifade eder. 

İlkeler 

Madde 5.  Hemşirelik Bölümü öğrencileri ve öğretim elemanları laboratuvar, klinik ve klinik 

dışı alan uygulamalarında aşağıda belirlenen kıyafet ilkelerine uymak zorundadırlar. 

a) Laboratuvarlar ile klinik dışı alan uygulamalarında beyaz laboratuvar önlüğü 

giyilmelidir. 



b) Klinik alan uygulamalarında öğrenci üniforması beyaz renkte üst ve koyu lacivert renkte 

pantolondan oluşur (Ek I). Kış uygulamalarında üniformanın üzerine beyaz hırka giyilir.  

c) Uygulamanın yerine göre değişmekle birlikte klinik alan uygulamalarında öğretim 

elemanları, koyu lacivert renkte üst ve pantolondan oluşan üniforma (Ek-II) ve üzerine 

beyaz kumaştan dikilmiş önden düğmeli kısa laboratuvar önlüğü veya sadece beyaz 

önlük giyerler. Öğretim elemanı öğrencilere rol modeli olacak şekilde giyinir ve 

uygulamalar sırasında yaka kartını takar. 

d) Uzun saçlı öğrenciler saçlarını hemşirelik bakım uygulamalarını engellemeyecek ve 

üniforma bütünlüğünü bozmayacak şekilde toplamak zorundadırlar. Saç modellerinde 

abartıya kaçılmamalı, kısa saç omuz hizasını geçmemeli ve dağınık olmamalıdır. 

Başörtüsü kullanan öğrenciler; başörtüsü bakım uygulamalarını engellemeyecek ve 

boynun altına sarkmayacak şekilde beyaz renkte olmalıdır.  

e) Uygulamalar sırasında erkek öğrencilerin sakalı kısa kesilmiş olmalıdır.  

f) Öğrenciler uygulamaya çıktıkları alanlarda bant, büyük ve renkli toka, püsküllü ve renkli 

başörtüsü gibi aksesuarlar kullanamazlar. Uygulamalar sırasında öğrenciler saat ve 

alyans dışında herhangi bir takı (küpe, hızma, piercing, kolye, yüzük vb) kullanamazlar. 

g) Öğrencilerin uygulama alanlarında öğrenci kimlik kartı takmaları zorunludur. Harran 

Üniversitesi rozetleri dışında, herhangi bir rozet, işaret, sembol ve benzerleri takılamaz. 

h) Üniforma altına beyaz, siyah veya lacivert renkte önü ve arkası kapalı, topuksuz, lastik 

tabanlı ayakkabı ve beyaz çorap giyilir. 

i) Uygulamaya çıkan öğrenciler kişisel hijyen kurallarına (kısa tırnak, açık renk oje, saç ve 

vücut temizliği gibi) uymak zorundadır. 

j) Üniforma temiz ve ütülü olmalıdır. 

k) Hastane dışındaki ortamlarda öğrenci üniforma ile dolaşamaz. 

Madde 6. Bu yönerge, Harran Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe 

girer ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında kayıt yaptıran ve eğitimine devam eden tüm 

öğrencilere uygulanır. 

Madde 7.  Bu yönerge hükümleri, Sağlık Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür. 
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Öğrenciler 

ÜST BEYAZ-ALT koyu Lacivert 

 

 
 



EK II 
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Öğretim Üye ve Elemanları 

ALT-ÜST LACİVERT 

 


