
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK VE EBELİK BÖLÜMÜ 
ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİKTE GİYMELERİ GEREKEN 
ÜNİFORMA İLE İLGİLİ UYMASI GEREKEN KURALLAR

Bu Kurallar 2014-2015 öğretim yılından itibaren geçerlidir.

Hemşirelik Bölümü:

1 -Üst Üniforma: Alt boyu basen hizasından 5 cm aşağıda, yakası açık olmayan kol 

boyu dirsek veya bilek hizasında, kol ağzı geniş olmayan ve iç göstermeyen beyaz kumaştan 

yapılmış olmalıdır. Ayrıca formanın içine beyaz renkte bile olsa başka bir giysi 

giyilmemelidir. Siyah ya da lacivert hırka kullanılabilir.

Alt Üniforma: Dar olmayan boyu bilek hizasında lacivert kumaştan pantolon (veya 

boyu dizin dört parmak altında veya en fazla ayak bileği ile diz arasındaki mesafenin ortasını 

geçmeyen arkadan yırtmaçlı lacivert renk kumaştan düz dar etek) giyilmelidir.

2- Siyah veya lacivert bantsız düğmesiz, sade ve yumuşak tabanlı ayakkabı veya 

hastane terliği kullanılmalıdır. Çoraplar lacivert veya siyah olmalıdır.

3- Kız öğrencilerin saçları düzgün derli toplu taranmak topuz yapılmalı veya 

toplanmayacak kadar kısa kesilmelidir. Alyans ve saat hariç renkli toka, küpe, künye vb. 

aksesuar kullanılmamalıdır. Tırnaklar kısa düzgün ve temiz olmalı, aşırı makyaj ve koyu renk 

oje kullanılmamalıdır.

4- Başörtü lacivert sade düz desensiz kare eşaıp ( iç bone lacivert) eşarp uçları yakanın 

içinde olacak şekilde takılmalıdır. Herhangi bir aksesuarı olmayan lacivert bone de 

kullanılabilir.

5- Erkek öğrencilerin saçları temiz kısa düzgün ve sakalları traşlı olmalıdır. Bütün 

erkek öğrenciler için de alt ve üst üniforma şartları yerine getirilmelidir.

6- Bütün öğrenciler uygulamaya yaka kartlan takılı olarak çıkmalıdır.

7- Öğretim elamanları yukarıda açıklanan şartları yerine getirerek lacivert alt ve üst 

ünifoıma giymelidir.



Ebelik Bölümü:

1 _üst Üniforma: Basen hizasından 5 cm aşağıda, yakası açık olmayan, kısa kollu ve iç 

göstermeyen pembe kumaştan yapılmış olmalıdır. Siyah ya da lacivert renkte hırka

kullanılabilir.

Alt Üniforma: Dar olmayan boyu bilek hizasında, lacivert kumaş pantolon (ve boyu 

dizin dört parmak altında, arkadan yırtmaçlı, lacivert renk kumaştan etek) giyilmelidir.

2- Siyah veya lacivert, bantsız, düğmesiz sade ve yumuşak tabanlı ayakkabı veya 

hastane terliği kullanılmalıdır. Çoraplar lacivert veya siyah olmalıdır.

3- Kız öğrencilerin saçları düzgün derli toplu olmalı topuz yapılmalı veya 

toplanmayacak kadar kısa kesilmelidir. Alyans ve saat hariç renkli toka küpe künye vb. 

aksesuar kullanılmamalıdır. Tırnaklar kısa düzgün ve temiz olmalı aşırı makyaj ve koyu renk 

oje kullanılmamalıdır. Başörtü lacivert, desensiz kare eşarp ( İç bone lacivert) eşarp uçları 

yakanın içinde olacak şekilde takılmalıdır. Herhangi bir aksesuarı olamayan lacivert bonede

kullanılabilir.

4- Bütün öğrenciler uygulamaya yaka kartları takılı olarak çıkmalıda.

5- Ebelik bölümündeki öğretim elemanı lacivert alt, pembe ya da lacivert üst üniforma 

giyebilir.
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