DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE UYGULAMA ARAŞTIRMA
HASTANESİ KLİNİK HEMŞİRELİK ARAŞTIRMA BİRİMİ UYGULAMA USUL
VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1. (1) Bu yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde çalışan
hemşirelerin, araştırma planlama, yürütme, sonuçlandırma ve bakımı kanıta dayalı
araştırmalara dayalı olarak yürütmeleri için, “Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Klinik
Hemşirelik Araştırma Birimi’ nin kurulması, bu birimin çalışabilmesi için ilgili bireylerin
görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi ve çalışma koşullarının

tanımlanmasını

sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2. (1) Bu yönetmelik Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Ve Uygulama Araştırma
Hastanesi Klinik Hemşirelik Araştırma Birimi’ni kurmak suretiyle, tanımlanan hizmetleri
vermeye yetkili kılınacak ve buralarda çalışacak hemşirelik Yüksekokulu Müdürü ve öğretim
üyeleri, Hemşirelik Hizmetleri Müdür ve hemşireleri kapsar.

Dayanak
Madde 3.(1) Bu yönetmelik 2547 sayılı 7/d-2 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 (1)Bu Yönetmelikte adı geçen;
a) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini
b) Hastane: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Ve Uygulama Araştırma Hastanesini
c) Birim: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Klinik Hemşirelik Araştırma Birimini
d) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü
e) Birim Başkanı: Birim Başkanını
f) Çalışma Komisyonu: Birimin Çalışma Komisyonunu
f) Danışma Komisyonu: Birimin Danışma Komisyonunu
g) Çalışma Grupları: Birimde oluşturulan alt çalışma gruplarını ifade eder
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İKİNCİ BÖLÜM
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Ve Uygulama Araştırma Hastanesi Klinik Hemşirelik
Araştırma Birimi’nin Amacı, Faaliyet Alanları
Amaç
Madde 5. (1)
a) Okul hastane işbirliğini geliştirmek.
b) Araştırma sonuçlarına dayalı hemşirelik uygulamalarını geliştirmek.
c) Hemşirelik bakımında kanıta dayalı rehberlerin kullanımını sağlayarak hemşirelik bakım
kalitesini ve memnuniyeti arttırmak
d) Birey, aile ve topluma verilen araştırma/ kanıta dayalı hemşirelik bakımının
sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek.
e) Araştırma sonuçlarını Dünya’da ve Avrupa’da bulunan hemşirelik araştırma merkezlerinin
yapmış oldukları verilerle karşılaştırmak, ulusal ve uluslararası kongre/sempozyumlarla
bulguları paylaşmak
f) Birey, aile ve topluma verilen araştırma/ kanıta dayalı hemşirelik bakımının maliyet
etkililiğini değerlendirmek.
Faaliyet Alanları
Madde 6 .(1)
a) Tüm hemşirelik bakım protokollerinde kanıta dayalı rehberlerin kullanımını
geliştirmek
b) Araştırmaya/Kanıta dayalı hemşirelik alanında çalıştay, seminer ve sempozyum
düzenlemek.
c) Hemşirelerin araştırma literatürünü izlemesini kolaylaştırıcı etkinlikler yürütmek
d) Araştırma metodolojisi ve biyoistatistik konularında hemşirelere eğitim düzenlemek.
e) Araştırma yapacak hemşirelere danışmanlık hizmeti vermek.
f) Birimde yapılan çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşılmasını
desteklemek.
g) Birimin faaliyet bültenini çıkarmak.
h) Araştırma/kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının bakımda kullanılması için sürekli
eğitim faaliyetlerini yürütmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birimin Çalışma Komisyonu’nun Oluşturulması
Madde 7 .(1)
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde çalışan hemşirelerin, araştırma planlamaları,
yürütebilmeleri, sonuçlandırabilmeleri, bakımlarını kanıta dayalı araştırmalara dayalı olarak
yürütmeleri için birim başkanı, Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü ve Hemşirelik Hizmetleri
Müdürü olmak üzere Rektör tarafından görevlendirilen Hemşirelik Yüksekokulunun farklı
anabilim dallarında görevli üç öğretim üyesi ve hastane hemşirelik hizmetleri yönetiminin
seçtiği üç hemşire olmak üzere toplam dokuz hemşireden oluşur. Birim başkanı çalışma
komisyonun başkanıdır. Çalışma Komisyonu üyelerinin görevlendirilmesi birim başkanının
görevlendirilmesini izleyen üç ay içerisinde sonuçlandırılır. Çalışma Komisyonu üyelerinin
görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan
ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Çalışma
Komisyonu birim başkanının çağrısı üzerine ayda en az bir kere toplanır. Çalışma
Komisyonu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu
ile karar alınır. Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde birim başkanın oyu kararı
belirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Birimin Kurulması, Asgari Araç, Gereç Tahsisi
Birimin Kurulması
Madde 8. (1). Birim, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ve Dokuz Eylül
Üniversitesi

Eğitim

Ve

Uygulama

Araştırma

Hastanesi

Hemşirelik

Hizmetleri

Müdürlüğü’nün talebi üzerine Rektörlük onayı ile kurulur.
(2) . Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Klinik Hemşirelik Araştırma Birimi
bünyesinde, arşiv, sekreterya, iletişim, çalışma faaliyetlerinin yürütülebileceği genişlikte fiziki
mekan ayrılır. Birimin faaliyetlerinin gerektirdiği sayıda bilgisayar, yazıcı, masa, sandalye,
telefon, oturma grubu, çöp kutusu, kırtasiye malzemeleri sağlanır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Birim Çalışanlarının Görevlendirilmesi Öğretim Üyelerinin ve Hemşirelerin Görev,
Yetki ve Sorumlulukları
Birim Başkanı
Madde 9. (1). Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Klinik Hemşirelik Araştırma Birimi’nin bir
başkanı bulunur. Rektör, birimin ilgi alanında bilimsel çalışmalar yürütmüş hemşire öğretim
üyeleri arasından birini üç yıl süre için birim başkanı olarak atar. Birim Başkanı, birimin tüm
faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.
Birim başkanı birim faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur.
Birim Başkanının Görevleri Şunlardır:
a. Birimi temsil eder,
b. Birimin ve çalışma kurullarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda bir
faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlar.
c. Yurtiçinde ve yurtdışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kuruluşları ile
işbirliğini sağlar,
d. Çalışma gruplarında ya da araştırma projelerinde çalışacak bireyler ile proje
yürütücülerini belirler, görevlendirilmelerini sağlamak üzere danışma komisyonuna
sunar.
(2). Birim Başkanına yardımcı olmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Ve
Uygulama Araştırma Hastanesinde çalışan en az yüksek lisans mezunu tercihen doktoralı
hemşireler arasından Birim Başkanı tarafından bir Başkan Yardımcısı görevlendirilir. Başkan
Yardımcısının görevi başkanın görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Birim Başkanı,
yardımcısına belirli yetki ve görevler verebilir. Görevi başında bulunmadığı zamanlarda
Başkana yardımcısı vekâlet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni başkan görevlendirilir.
Çalışma Komisyonun görevleri
Madde 10 (1) Çalışma Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Birimin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlar ve Rektörün onayına sunar,
b) Kuruluş amaçları ve bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde Birimin yönetimi ve
çalışmaları ile ilgili kararları alır,
c) Birimin bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak geçici
veya sürekli çalışma grupları kurar, bu gruplarda görevlendirilecek kişiler Birim
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Başkanının önerilerini inceleyerek karara bağlar ve gerektiğinde görevlendirilmelerini
sağlamak üzere Rektöre sunar
d) Danışma Komisyonunda saptanan görüş ve önerileri değerlendirerek hangilerinin
uygulamaya koyulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda izleyen Danışma
Komisyonuna rapor verir,
e) İlgili mevzuata göre, telif ve patent hakları ile gelirlerin dağıtım şekillerini belirler
f) Yürütülen projelerin planlanmasından yayınlanma sürecine kadar tüm aşamaların, ilgili
mevzuat ve etik ilkelere dayalı olarak yürütülmesini sağlar.
Danışma Komisyonu
Madde 11- (1). Danışma Komisyonu,

Çalışma Komisyonun önerisi üzerine bilimsel

araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan üniversite içi ve üniversite dışı hemşire
öğretim üyeleri ve hemşirelik hizmetleri müdürleri arasından, Rektör tarafından üç yıllığına
seçilen en az beş, en çok on üyeden oluşur.
Danışma Komisyonunun Görevleri
Madde 12. (1) Danışma Komisyonu, başkanın çağrısı üzerine toplanır. Birimin faaliyetleri ile
ilgili değerlendirmeler yapar. Danışma Komisyonunun üyeleri, Birimin amacı ve görevleri
kapsamına giren konularda kişisel görüşlerini birim toplantıları dışında da yazılı olarak
başkana bildirebilirler.
Çalışma Grupları
Madde 13.(1) Birimin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek ve
verimliliği arttırmak amacıyla Çalışma Komisyonunun kararıyla çalışma grupları oluşturulur.
Çalışma grubu başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olarak Başkanın önerisi ile
görevlendirilirler. Başkan, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel Gereksinimi
Madde 14. (1) Birimin idari ve teknik hizmetleri başkanın önerileri göz önüne alınarak
Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

İta Amiri
Madde 15.(1) Birimin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör Yardımcılarından
birine veya Müdüre devredebilir.
Yürürlük
Madde 16.(1) Bu yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer
Yürütme
Madde 17. (1) Bu yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.
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