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SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ 

UYGULAMALI EĞĠTĠM VE STAJ YÖNERGESĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

öğrencilerinin mesleki beceri ve tecrübelerini geliştirmek üzere ilgili programlarda yaptırılan uygulamalı 

eğitimlere ve stajlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam  

Madde 2- (1) Bu yönerge Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin mesleki 

beceri ve tecrübelerini geliştirmek üzere ilgili programlarda yaptırılan uygulamalı eğitimlere ve stajlara 

ilişkin süreci, ilgili birim ve kişilerin görev ve sorumluluklarını kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3- (1) Bu yönerge, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 20. maddesine ve 

17/06/2021 tarihli 31514 sayılı Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğine ve 

Mardin Artuklu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 39’uncu 

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar 

Madde 4- (1) Bu yönergede geçen; 

a. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi: Öğrencinin bir dersi başarıyla 

tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tamamını kapsayan ve öğrencilere kazandırılacak 

bilgi, beceri ve yetkinlikleri elde etmek için gerekli olan toplam iş yükünü temel alan sayısal değeri, 

b. Eğitici personel: Mesleki yetkinliğe sahip, öğrencilerin işletmedeki eğitimlerinden sorumlu, iş 

pedagojisi eğitimi almış, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini bilen ve uygulayan veya mesleki ve 

teknik eğitim okul ve kurumlarında atölye, laboratuvar, meslek dersleri öğretmenliği yapabilme 

yetkisine sahip işletme personelini, 

c. Ġntibak komisyonu: Öğrencilerin yatay ve dikey geçişleri veya önceki öğrenmeleri kapsamında 

almış oldukları derslerin veya eğitim ve öğretim kazanımlarının kayıtlı oldukları yeni 

programlarındaki hangi ders veya kazanıma tekabül ettiğini değerlendirmek üzere oluşturulan 

komisyonu, 

d. Ġsteğe bağlı staj: Öğrencinin, kayıtlı olduğu programın öğretim planında yer almamasına rağmen 

kendi ihtiyaçları ve isteği doğrultusunda yaptığı stajı, 

e. ĠĢletme: Mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluş ve iş yerlerini, 
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f. ĠĢletme değerlendirme formu: İşletme tarafından her bir öğrenci için doldurulan, uygulamalı 

eğitim süreçleri ile ilgili bilgileri, gözlemleri ve işletmenin öğrencilerin uygulamalı eğitim 

faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini içeren formu, 

g. Komisyon: Uygulamalı eğitim ve staj komisyonunu, 

h. Staj: Yükseköğretim kurumlarında verilen ve programa özgü olarak belirlenmiş teorik ve 

uygulamalı dersler dışında, öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki 

bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyum sağlamaları, 

tecrübe edinmeleri ve gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmelerde yaptıkları 

mesleki çalışmayı, 

i. Uygulamalı ders: Bir eğitim ve öğretim döneminde diploma programına ait dersler kapsamında 

öğrencilerin yükseköğretim kurumunun uygulama alanlarında, işletmelerde veya hizmet alanlarında 

uygulamaların içinde yer alarak bilgi, beceri ve yetkinliklerinin gelişimini sağlayan, ilgili dersin 

öğretim elemanının veya elemanlarının sorumluluğunda yapılan, işletmede mesleki eğitim veya staj 

kapsamında olmayan dersi, 

j. Uygulamalı eğitim dosyası: Öğrencilerin uygulamalı eğitimler kapsamında hazırlamaları gereken 

defter, gelişim dosyası, form, rapor ve benzeri dokümanı, 

k. Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi rektörünü, 

l. Dekan: Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanını, 

m. Koordinatör: Fakültenin uygulamalı eğitim ve stajların yürütülmesinden sorumlu yetkiliyi, 

n. Fakülte: Sağlık Bilimleri Fakültesini ifade eder. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Görev ve Yetkiler 

 

Rektörün görev ve yetkisi 

Madde 5- (1) Rektör, uygulamalı eğitim faaliyetlerinin planlanması, bütçelenmesi, uygulanması, 

koordinasyonu ve denetiminden sorumludur. 

 

Dekanın görev ve yetkisi 

Madde 6- (1) Dekanın görev ve yetkileri: 

a. Birimlerindeki uygulamalı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasını koordine etmek, 

b. Mesleki eğitim ve staj kapsamında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanununun 5. maddesi gereğince sigortalanacak öğrencilerin sigortalanmalarına 

ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

c. Rektörün yetkilendirmesi halinde uygulamalı eğitimler kapsamında yükseköğretim birimi ile ilgili 

işletme arasında kurulan sözleşmeleri imzalamak ya da imzalanması için bu sözleşmeleri rektöre 

sunmak, 

d. Uygulamalı eğitim ve staj koordinatörünü 2 yıllık süre ile görevlendirir. 
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e. Rektörün görevlendirmesi ile fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu dışında, amaca yönelik, 

koordinasyondan sorumlu idari bir birim bu maddede belirtilen görev ve sorumlulukları yerine 

getirebilir. 

 

Uygulamalı eğitim ve staj koordinatörünün görevleri  

Madde 7- (1) Koordinatör, öğrencilerin hizmet alanındaki uygulama ve stajların uygun olarak 

gerçekleĢmesi için: 

a. Uygulamalı Eğitim ve Staj Kurulu ile Uygulama ve Staj Denetleme Kurullarına başkanlık eder.  

b. Uygulamalı Eğitim ve Staj Kurulunu gerektiğinde toplantıya çağırır.  

c. Öğrencilerin hizmet alanındaki staj/uygulama faaliyetlerinde okul için gerekli bilgileri içeren bir 

arşiv ve bilgi sistemi oluşturur.  

d. Öğrencilerin hizmete, hizmet alanına uyum ve etkinliklerini gerçekleştirmede karşılaştıkları 

güçlükleri ilgililerle iş birliği yaparak giderir.  

e. Sağlık hizmetleri alanında gereksinim duyulan ve istenen hizmet içi eğitim etkinliklerinin 

gerçekleşmesini sağlar.  

f. Bölüm ve programlara göre staj yapacak öğrenci sayısını dekanlığa bildirir. 

g. Uygulama ve staj çalışmalarını çalışma takvimine uygun olarak yürütür. 

h. Koordinatör, gerekli gördüğü program ve birimlerde alt çalışma komisyonları oluşturabilir. 

 

Uygulama ve staj denetleme kurulu görevleri 

Madde 8- (1) Uygulama ve Staj Denetleme Kurulu, fakülte bünyesinde Uygulama ve Staj 

Koordinatörü BaĢkanlığında; bölüm baĢkanlarından oluĢur. Bu kurul, gerekli gördüğü program ve 

birimlerde alt çalıĢma komisyonları oluĢturabilir. Uygulama ve Staj Denetleme Kurulu biri 

akademik yıl baĢlangıcında olmak üzere yılda en az iki toplantı yaparak değerlendirme ve 

sonuçlarını dekanlığa bildirir. Uygulama ve Staj Denetleme Kurulunun görevleri Ģunlardır:  

a. Öğrencilerin bu yönerge hükümleri doğrultusunda staj/uygulama yapmaları için gerekli ön 

bilgileri almalarını sağlamak üzere toplantılar düzenlemek,  

b. Uygulama ve stajda kullanılacak evrakların zamanında düzenlenip, basılı hale gelmesini organize 

etmek, 

c. Öğrencilere uygulama ve staj yeri temini konusunda ilgili birimlerle iş birliği yapmak,  

d. Öğrencilerin uygulama ve staj yerlerine dağılımını yapmak,  

e. Uygulama ve staj çalışmalarını denetlemek,  

f. Uygulama ve staj çalışmalarının değerlendirmesini yapmak,  

g. Gerekli gördüğü takdirde uygulama ve staj ile ilgili mülakat ve uygulamalar düzenlemektir. 
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Uygulamalı eğitim ve staj komisyonunun görev ve yetkileri 

Madde 9- (1) Fakültenin uygulamalı eğitim yapılan program veya bölümlerinde, uygulamalı eğitim 

faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve koordinasyonundan sorumlu komisyon oluşturulur. 

Komisyon, uygulama veya staj sonunda elde edilen kazanımların ölçme ve değerlendirme işlemlerini 

yapar veya bu işlemi yaptırmak üzere sorumlu öğretim elemanının da yer aldığı alt komisyonlar 

oluşturabilir. 

 

Uygulama yürütücüsünün görev ve yetkileri 

Madde 10- (1) Program veya bölümlerde uygulamalı eğitim faaliyetlerinin izlenmesi, işletme ile kurum 

arasında koordinasyonun sağlanması, öğrencilere uygulamalı eğitim süreçlerinde rehber olunması ve 

ölçme ve değerlendirme işlemlerinde yer alması amacıyla işletmede uygulama yapacak her bir 

uygulamalı eğitim grubu için eğitimler süresince bir sorumlu öğretim elemanı bölüm başkanı tarafından 

uygulama yürütücüsü olarak görevlendirilir. Uygulama yürütücüsünün görevleri: 

a. Uygulama yapacak öğrencilerin uygulama listesini hazırlamak ve uygulama yerlerine göndermek, 

b. Uygulama esnasında öğrencilerin devam durumları ve davranışlarını denetlemek, 

c. Uygulamanın verimli olması için gerekli önlemleri almak, öğrencilerin çalışmalarını 

yönlendirmek, denetlemek, 

d. Uygulamalarla ilgili olarak uygulama yeri ve bölüm başkanı arasındaki iletişimi sağlamak, 

e. Uygulama raporlarını veya uygulama değerlendirme formlarını 100 (Yüz) puan üzerinden 

değerlendirip bölüm başkanına iletmek, 

f. Öğrencilerin uygulama amacına yönelik eğitimlerini sağlamak, 

g. Öğrencinin uygulama alanına uyumunu sağlamak, 

h. Öğrenciye sürekli rehberlik etmektir. 

 

Uygulama yapan öğrencilerin görev ve sorumlulukları  

Madde 11- (1) Uygulama yapan öğrencinin görev ve sorumlulukları Ģunlardır:  

a. Uygulama yaptığı ders için hazırlanan uygulama programına uymak ve uygulamadaki görevleri 

zamanında ve eksiksiz yapmak, 

b. İlgili uygulama için belirlenen yer ve saatlerde uygulamaya katılmak, 

c. Uygulama yerinde, uygulama öğretim elemanlarının kendilerinden istenilen görevleri zamanında 

ve istenilen şekilde eksiksiz olarak yapmak, 

d. Uygulama yerindeki her türlü araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına özen göstermek (Aksine 

hareket eden öğrenciler, meydana gelecek zararı ödemekle sorumlulardır.), 

e. Uygulama yerinden habersiz olarak ayrılmamak ve uygulama yerini değiştirmemek (Gerekli 

görülen durumlarda uygulama yürütücüsünün izni ile uygulama yeri değiştirilebilir.), 

f. Uygulama yerlerinde yapmış oldukları çalışmalarına ilişkin notlar alıp, bu notları uygulama 

sonunda rapora dönüştürmek, gerekli formları doldurup, hazırladıkları rapor ve formları kendisine 

bildirilen sürede uygulama yürütücüsüne teslim etmek, 
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g. Klinik uygulama alanlarında cep telefonunu kapalı tutmak veya sessiz konuma getirmek, 

h. Klinik uygulamalarında ilgili öğretim elemanının veya sağlık personelinin izni ve denetimi 

olmaksızın herhangi bir invaziv işlem yapmamak, 

i. Laboratuvar ve klinik uygulama alanlarında izinsiz fotoğraf çekmemek, ses ve görüntü kaydı 

almamak, yayınlamamak ve paylaşmamak, 

j. Kliniğe geçerli bir mazereti olmaksızın 30 dakikadan fazla geç kalmamak (Geç kalan öğrenci o 

gün kliniğe alınmaz ve gün için klinik uygulama yapmamış kabul edilir.), 

k. Laboratuvar, klinik ve saha uygulamalarında, ilgili bölüm kurulu kararı ile belirlenen kılık ve 

kıyafetleri ile uygulama yerine gelmektir. 

l. Öğrencilerin uygulama esnasında karşılaştıkları sorunlar, öncelikle ilgili dersin sorumlu öğretim 

elemanına ve sağlık personeline, çözülemediği ya da gerekli görüldüğü takdirde ise ilgili bölüm 

başkanlıklarına iletilir ve çözümlenir. Öğrenci bu sorunları hastane veya kurumda çalışan diğer meslek 

grupları ile çözümleme çabasına girmez. 

 

ĠĢletmenin görev ve yetkisi 

Madde 12- (1) Bünyesinde, işletmede mesleki eğitim veya staj yaptırılan işletmenin görev ve yetkileri 

şunlardır: 

a. Bünyesinde uygulamalı eğitim yapacak öğrenci sayısını dikkate alarak, alanında mesleki 

yetkinliğe sahip yeterli sayıda eğitici personeli görevlendirmek, 

b. Uygulamalı eğitim yapacak öğrencinin uygulamalı eğitim kabul formunu onaylamak, 

c. Uygulamalı eğitim yapan her bir öğrenci için işletme değerlendirme formunu doldurmak, 

d. Uygulamalı eğitim faaliyetlerinin 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

hükümlerine uygun ortamlarda yapılmasını sağlamak, 

e. İşletmedeki çalışma ortamı ve uygulamaların mahiyeti dikkate alınarak öğrencilere iş sağlığı ve 

güvenliği eğitimleri vermek, 

f. İşletmede mesleki eğitim ve kayıtlı olduğu programın ders planında yer aldığı için staj yapan 

öğrencilere 3308 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine uygun olarak ücret ödemek, 

g. İşletmede mesleki eğitim ve staj yapan öğrencilerin geçirdikleri iş kazalarını ilgili mevzuata uygun 

olarak ilgililere ve aynı gün içinde öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna bildirmektir. 

 

Eğitici personelin görev ve yetkisi 

Madde 13- (1) Uygulamalı eğitim veya staj yapacak öğrenciler, işletme tarafından komisyonun görüşü 

alınarak görevlendirilen ve alanında mesleki yetkinliği haiz bir eğitici personelin gözetiminde bulunurlar. 

Eğitici personelin görev ve yetkileri şunlardır: 

a. Hazırlanan eğitim planı dâhilinde öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini yapmalarını ve 

sürdürmelerini sağlamak, 

b. Uygulamalı eğitim yapan her bir öğrenci için işletme değerlendirme formunun doldurulmasını 

sağlamak, 
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c. Öğrenciler tarafından hazırlanan uygulamalı eğitim dosyalarını inceleyip, onaylamak, 

d. Devamsızlık, disiplin ve uygulamalı eğitimlerle ilgili diğer hususlarda sorumlu öğretim elemanı 

ile iş birliği yapmaktır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Uygulamalı Eğitim 

 

Uygulamaların yürütülmesi ile ilgili genel ilkeler 

Madde 14- (1) Fakültenin 4 yıllık öğretim planında belirtilen uygulamalı derslerle ilgili; 

a. Uygulamalı derslerin teorik kısmını yürüten öğretim elemanı, aynı zamanda uygulamaları 

yürütmekten de sorumludur. 

b. Uygulamalar için öğrenci sayısı ve uygulama alanı durumuna göre, birden fazla öğretim elemanı 

görevlendirilebilir. 

c. Temel meslek derslerinin yıl içi uygulamaları, fakülte öğretim planındaki toplam ders saatini 

kapsamak şartıyla, dönem başında ilgili öğretim elemanının önerisi ve bölüm başkanının onayı ile blok 

olarak yapılabilir. Uygulamalı bir dersin blok olarak yapılması ile bir yarıyılda ders için alınması 

gereken, toplam teorik ders saatlerinin birleştirilerek alınması ve daha sonra dersin, toplam uygulama 

saatlerinin birleştirilerek tamamlanması kastedilir. Bir yarıyıldaki ilgili uygulamalı dersin teorik kısmı 

blok olarak yapıldıktan sonra, dersin uygulama saatleri birleştirilerek dersin uygulaması yapılır. 

d. Öğrenciye uygulama süresi dışında fazla mesai yaptırılamaz ve ilgili uygulama alanı dışında 

çalıştırılamaz. Öğrencinin her bir iş günü 8 (sekiz) saattir. 

 

Uygulamalı dersler 

Madde 15- (1) Uygulamaların ders programında belirlenen gün ve saatlerde yaptırılması esastır. Ancak 

gerekli görülmesi halinde ders programında belirtilen gün ve saatlerden farklı zamanlarda da yapılabilir. 

a. Uygulamalı ders için AKTS kredisi hesabı, ilişkili olduğu dersin AKTS kredisinin hesaplanması 

kapsamında yapılır, ayrıca AKTS kredisi hesaplanmaz. 

b. Uygulamalı derse ait değerlendirmeler ilişkili olduğu ders kapsamında ilgili dersi veren öğretim 

elemanı veya elamanları tarafından yapılır. 

c. Uygulamalı ders kapsamında uygulamalı eğitim yapan öğrencilere ücret ödenmez. 

d. Uygulamalı ders yapan öğrenciler 5510 sayılı Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi 

kapsamında sigortalı sayılmazlar. 

 

Laboratuvar ve uygulamalara devam zorunluluğu  

Madde 16- (1) Öğrenciler, uygulamalı dersin belirtilen süresinin %80’ine devam etmek zorundadır. 

Uygulamalı çalıĢmaların (laboratuvar, klinik ve saha uygulamaları vb.) %20’sinden fazlasına 

devam etmeyen öğrenciler, devamsızlıktan dolayı o dersten baĢarısız sayılırlar ve final sınavına 

giremezler. Uygulamalı dersten devamsızlıktan kalan öğrenciler, o dersin hem teorik hem de 



 T.C. 

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ 

Doküman No M2.YNG.001 

Yayın Tarihi 25/08/2022 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ 

UYGULAMALI EĞĠTĠM VE STAJ YÖNERGESĠ 

Revizyon No 00 

Revizyon Tarihi  

Sayfa No 7 / 12 

 

Hazırlayan (19/08/2022) Kontrol Eden (22/08/2022) Onaylayan (25/08/2022) 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Hukuk Müşavirliği 

 

Senato 

Önemli: Kalite Yönetim Sistemi’ne ait güncel dokümanlar https://www.artuklu.edu.tr/kalite internet sayfasında bulunmaktadır. Basılan 

dokümanlar “Kontrolsüz Kopya” hükmündedir. 

uygulamasını tekrar etmek zorundadır. Raporlu ve izinli olunan günler, uygulama eğitiminden 

sayılmaz. 

 

Uygulamanın yapılacağı yerler  

Madde 17- (1) Öğrenciler uygulamalarını fakülte tarafından uygun görülen resmî kurumlar, sosyal 

hizmetlere ait kurumlar, eğitim kurumları ve uygulamalı dersin içeriğine uygun olarak diğer kamu 

kurum ve kuruluĢlarında yaparlar. 

 

Uygulama kıyafeti  

Madde 18- (1) Uygulamalı derslerin uygulama kılık ve kıyafetleri ilgili bölümün bölüm kurulu 

kararı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur. 

 

Uygulamanın değerlendirilmesi  

Madde 19- (1) Öğrencilerin uygulama baĢarı durumunun değerlendirilmesi Ģu Ģekilde yapılır: 

a. Dersin ilgili öğretim elemanı tarafından ve işletme eğitici personeli tarafından uygulama 

ortamında yapılır. Başarı durumu, bu dersin özelliğine göre geliştirilmiş olan değerlendirme kriterleri 

(kuramsal bilginin uygulamaya aktarımı, gözlem ve izlemlerin değerlendirilmesi, seminerler ile olgu 

sunumlarında ve tartışmalarında öğrenci performansının değerlendirilmesi, uygulama sınavı vb.) ve 

işletme değerlendirme formu doğrultusunda dersin öğretim elemanı ve işletme eğitmeni tarafından 

belirlenir. 

b. Uygulama notu, uygulamayı yaptıran öğretim elemanı/elemanları tarafından 100 (Yüz) tam not 

üzerinden belirlenir. 

c. Uygulamalı meslek derslerinin yılsonu başarı notunun hesaplanmasında Mardin Artuklu 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınır. Yarıyıl 

değerlendirilmesinde, ara sınav notunun %15’i ve uygulama notunun %15’i; yılsonu 

değerlendirilmesinde, final sınav notunun %55’i ve uygulama notunun %15’i esas alınarak yılsonu 

başarı notu elde edilir.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Staj 

 

Yaz Stajının Amacı 

Madde 20- (1) Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından yapılan yaz stajının amacı; 

öğrencilere almıĢ oldukları teorik bilgileri uygulama deneyimi kazandırmak, uygulama becerilerini 

geliĢtirmek, iĢ yaĢamına uyum sağlamak, mesleki ve kiĢisel geliĢimlerine ve mezuniyet kriterlerini 

tamamlayabilmelerine katkıda bulunmaktır. 
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Stajların yürütülmesi ile ilgili genel ilkeler 

Madde 21- (1) Stajların yürütülmesi ile ilgili genel ilkeler Ģunlardır: 

a. Stajların yaz tatilinde yapılması esastır.  

b. Staj süresi yükseköğretim kurumları tarafından 20 iş gününden az olmamak üzere ilgili programın 

niteliğine göre belirlenir. 

c. Staj için AKTS kredisi belirlemek zorunludur. AKTS kredileri program veya bölümün ders 

çizelgelerine eklenir ve öğrencilerin mezuniyet kredisi hesabına dâhil edilir. 

d. Stajlar kapsamında hesaplanan kredi toplamda 5 AKTS kredisinden az, 10 AKTS kredisinden 

fazla olamaz. 

e. Komisyonun uygun görüşü ve bu yönergedeki usul ve esaslara uygun olmak kaydıyla öğrenci 

isteğe bağlı olarak veya öğrenim gördüğü program kapsamında belirlenen staj süresinden daha uzun 

süreli staj yapabilir. Bu fıkra kapsamındaki staj süreleri kredilendirilebilir ancak mezuniyet kredisi 

hesabına dâhil edilmez. 

f. Komisyon veya alt komisyonlar, staj yapan öğrencileri işletme değerlendirme formu, uygulamalı 

eğitim dosyası ve önceden belirlenen kazanımlar doğrultusunda başarılı veya başarısız olarak 

değerlendirir. Stajları başarısız olarak değerlendirilen öğrenciler, yeniden staj yapmak zorundadır. 

g. Staj yapan öğrencilere ödenecek ücretler hakkında 3308 sayılı Kanununun 25. maddesi uygulanır. 

h. Staj yapan öğrenciler hakkında 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu öğrencilerden bakmakla yükümlü olunan 

kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu fıkra 

kapsamında ödenecek primler 5510 sayılı Kanunun 87. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi 

uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından karşılanır. 

 

Yaz stajına baĢlama Ģartları 

Madde 22- (1) Yaz stajına baĢlama ve devam etme sürecindeki tüm iĢlemlerden öğrenci 

sorumludur. Öğrencilerin yaz stajlarına baĢlayabilmeleri için;  

a. Staj yapabileceği yarıyıl dahil tüm yarıyıllara devam etmiş olması,  

b. Bölümdeki ortak ve zorunlu dersler dışında kalan, o yılın ve o yıla kadar okutulan uygulamalı 

mesleki derslerin devam koşulunu yerine getirmiş ve başarılı olması,   

c. Yarıyıl sonu sınavlarına katılma hakkını elde etmiş olması gerekir. 

d. Öğrencilerin yaz stajına katılabilmeleri için, bütün derslerden başarılı olma şartı aranmaz.  

 

Yaz stajının yapılacağı yerler 

Madde 23- (1) Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin bölümlerine 

göre yaz stajını yapabilecekleri yerler aĢağıda belirtilmiĢtir:  

a. Hemşirelik bölümü öğrencileri, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinde ve 

üniversitelerin tıp fakülteleri eğitim araştırma ve uygulama hastanelerinde staj yapabilirler. 

b. Ebelik bölümü öğrencileri, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinde, 
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üniversitelerin tıp fakülteleri eğitim araştırma ve uygulama hastanelerinde, kadın doğum 

hastanesi/doğumevi hastanelerinde staj yapabilirler. Öğrenciler, ayda en az 100 normal doğumun 

gerçekleştiği il ve ilçe hastanelerinin doğum salonlarında stajlarını yapabilirler (Kadın doğum 

hastaneleri, doğumevleri, şehir/bölge ve devlet hastanelerinin doğum salonlarında ve kadın doğum 

servislerinde). Öğrencilerin, kadın doğum servislerinde ve doğum salonlarında çalışmaları 

beklenmektedir. 

c. Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencileri, yaz stajlarını Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde, 

Aile Sağlığı Merkezlerinde veya beslenme ve diyetetik bölüm başkanlığının uygun gördüğü yerlerde 

yapabilirler.  

 

Yaz stajı zorunluluğu 

Madde 24- (1) Yaz stajının zorunluluğu ile ilgili genel ilkeler Ģunlardır: 

a. Öğrenciler bu yönerge hükümleri uyarınca bölüm başkanlıklarının belirlediği tarihler arasında staj 

yapmak zorundadır. Stajlar bölüm başkanlıklarınca kabul edilebilecek zorunlu nedenler dışında 

başlanan kurumda bitirilir.  

b. Yaz stajını eğitim-öğretim programı içinde belirlenen dönemde ve bölüm başkanlıkları tarafından 

belirlenen tarihlerde geçerli mazeret belirtmeksizin yapmayan ya da stajdan başarısız olan öğrenciler 

başarılı olamadıkları sürece mezun olamazlar.  

c. Ebelik öğrencilerinin mezun olabilmeleri için; 40 normal doğum yaptırma, 1 makat geliş doğumu 

yönetme, 100 sağlıklı gebe bakım, takip ve danışmanlığını yapma, 40 riskli gebe takibi ve bakımını 

yapma, 100 lohusa izlem ve bakımını yapma, 100 sağlıklı yeni doğan izlem ve bakımını yapma 

zorunluluğu bulunmaktadır. 

d. Yaz dönemi stajını yapamayan veya yapıp başarısız olan öğrenciler Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği dönemde stajlarını yapmak veya tekrarlamak zorundadırlar.  

 

Yaz stajına devam zorunluluğu 

Madde 25- (1) Yaz stajları akademik takvimde belirlenen tarihler arasındaki iĢ günlerinde yapılır. 

Devam zorunludur, staj kesintisizdir ve bölünemez. Resmî tatil ve bayram günleri staj süresinden 

sayılmaz. Öğrenciler bir sonraki yıl baĢarısız oldukları yaz stajını tekrarlamak zorundadır. Eksik 

kalmıĢ stajları tamamlamayan ve stajlarda baĢarılı olamayanlar, mezun olamaz. 

 

Yaz stajının yürütülmesi 

Madde 26- (1) Yaz stajının yürütülmesi ile ilgili genel ilkeler Ģunlardır: 

a. Öğrencinin yaz stajına başvuru basamakları şöyledir: 

1. Öğrenci başvuru süresi içinde Kariyer Kapısı üzerinden başvurusunu yapar. 

2. Başvurusu onaylandıktan sonra, öğrenci tarafından fakülteden temin edilen staj başvuru ve onay 

formunda gerekli alanlar ilgili kişilere imzalatılır. Formun bir nüshası fakülteye, bir nüshası 

hastaneye/işletmeye teslim edilir. 

b. Öğrenci staj başlama tarihinden itibaren kesintisiz bir şekilde staja devam etmek zorundadır. 
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c. Staj bitiminde ilgili defter (Hemşirelik ve Beslenme ve Diyetetik Bölümleri için fakültenin web 

sitesinde yer alan “Staj defteri”, Ebelik Bölümü için Ebelik Bölüm Başkanlığı tarafından temin edilen 

“Ebelik Öğrencileri İçin Mezuniyet Kriterleri ve Çalışma Kitabı) hastane tarafından onaylanıp eğitim-

öğretim dönemi başladıktan en geç 2 hafta içinde ilgili sınıfın akademik danışmanına teslim edilir.  

d. İlgili akademik danışman, staj defteri teslim tutanağının bir nüshasını öğrenci işlerine teslim eder. 

e. Yaz stajı dosyasını, belirtilen tarihlerin sonuna kadar teslim etmeyen öğrencilerin stajları kabul 

edilmez. Yaz stajı tekrarlanır.  

 

Yaz stajının değerlendirilmesi 

Madde 27- (1) Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi yaz stajı değerlendirmesi 

aĢağıdaki Ģekilde yapılır: 

a. Öğrencilerin staj yaptıkları sağlık kurumlarındaki çalışmaları, staj yürütücüsü tarafından 

değerlendirilir ve staj dosyasında bulunan staj yürütücüsü değerlendirme formundaki kriterler 

doğrultusunda öğrenciye tam not 100 (yüz) üzerinden bir staj notu verilir.  

b. Staj sorumlusu, staj yürütücüsünün değerlendirmesini, stajyer öğrenci imza çizelgesi ile 

hemşirelik ve beslenme ve diyetetik bölümleri için staj defterini, ebelik bölümü öğrencileri için ebelik 

öğrencileri için mezuniyet kriterleri ve çalışma kitabını inceleyerek öğrenciyi değerlendirir.  

c. Değerlendirme sonuçları eğitim-öğretim başladıktan sonra en geç 1 ay içinde bölüm başkanlığı 

tarafından fakülteye teslim edilir. 

 

Yaz stajı sorumluları ve görevleri  

Dekanın görevleri  

Madde 28- (1) Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı, aynı zamanda yaz stajı organizasyonunun yetkili 

yöneticisidir. Bu yetkisini gerektiğinde, rektörün onayı ile yardımcısına veya rektörün uygun 

bulacağı bir öğretim üyesine devredebilir. Dekanın görevleri: 

a. Yaz staj eğitiminin eksiksiz yürütülmesi için gerekli önlemleri almak, 

b. Yaz staj eğitiminin yapılacağı kurumun ilgili yöneticileri ile iletişim kurarak gerekli izinleri 

sağlamak ve resmi yazışmaları yürütmektir.  

 

Bölüm baĢkanının görevleri 

Madde 29- (1) Bölüm baĢkanının görevleri: 

a. Staj eğitiminin eksiksiz yürütülmesi için gerekli önlemleri almak, akademik takvime bağlı olarak 

stajların başlangıç ve bitiş tarihlerini fakülte dekanlığına önermek, 

b. Staj yerlerinin kriterlerini, uygulama ünitelerini ve çalışma saatlerini belirlemektir. 

  

Yaz stajı sorumlusunun görevleri 

Madde 30- (1) Yaz stajı sorumlusu; ilgili dersi veren, yaz stajının amaç ve ilkelerine uygun 

yapılmasından sorumlu olan öğretim elemanıdır. Yaz stajı sorumlusunun görevleri Ģunlardır: 
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a. Yaz stajının yapılacağı yerleri, başlangıç ve bitiş tarihlerini, akademik takvime bağlı olarak 

belirler ve bölüm başkanlığına önerir.  

b. Yaz stajı yapılacak kurum ve kuruluşlara gönderilecek olan belgelerin yazılmasını, basılmasını ve 

ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilmesini takip eder.   

c. Yaz stajının yürütülmesi esnasında, öğrencilerin devam durumlarını ve davranışlarını diğer 

öğretim elemanları ile birlikte periyodik olarak denetler.  

d. Yaz stajının yürütülmesi esnasında ortaya çıkan problemleri inceler, çözümler ve gerektiğinde 

bölüm başkanlığına iletir. Staj bitiminde öğrencilerin staj notunu verir. 

 

Yaz stajı yürütücüsünün görevleri 

Madde 31- (1) Yaz stajı yürütücüsü, staj yapılan kurumda öğrenciye iĢ ve görev veren ve öğrenciyi 

denetleyen kiĢidir. Bulunduğu klinikteki servis sorumlusudur. Yaz stajı yürütücüsünün görevler 

Ģunlardır: 

a. Yaz stajı esnasında öğrencilerin devam durumlarını izler, çalışmalarını yönlendirir ve 

davranışlarını denetler.  

b. Yaz stajının verimli olması için gerekli önlemleri alır ve staj sorumlusu ile haberleşmeyi sağlar.  

c. Yaz stajı değerlendirme formlarını, öğrencinin çalışmasına uygun olarak 100 puan üzerinden 

değerlendirir. İlgili belgeleri sınıfın akademik danışmanına iletilmek üzere kapalı zarf içerisinde 

öğrenciye teslim eder.  

 

Öğrencilerin görev ve sorumlulukları 

Madde 32- (1) Öğrencilerin yaz stajı süresince belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle 

yükümlüdür. 

a. Öğrenci, fakülte tarafından hazırlanan yaz stajı programına uymak zorundadır.  

b. Öğrenci, staj sorumlusu ve bölüm başkanlığının onayını almadan, staj dönemini ve staj yapacağı 

kurumu değiştiremez.  

c. Öğrenci stajın gereği olan görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.  

d. Öğrenci staj yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak ve kullandığı mekân, alet, 

malzeme ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden 

doğan her türlü sorumluluk öğrenciye aittir.  

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

ÇeĢitli Hükümler 

 

Yurt dıĢında uygulamalı eğitim 

Madde 33- (1) Yurt dışında uygulamalı eğitim ve stajlar aşağıdaki hükümlere göre yapılır: 
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a. Öğrenciler öğretim programlarını aksatmayacak şekilde, ders çizelgelerinde yer alan uygulamalı 

eğitim veya stajlarını koordinatörlüğün uygun görüşüne binaen yurt dışında yapabilirler. 

b. Uygulamalı eğitimini veya stajını yurt dışında tamamlayan öğrenciler, uygulamalı eğitim ve staj 

çalışmalarına ilişkin belgelerini koordinatörlüğe teslim eder. Bu kapsamdaki uygulamalı eğitimlere ve 

stajlara ilişkin ölçme ve değerlendirme işlemleri, bu yönergenin ilgili hükümleri doğrultusunda 

yürütülür. 

c. Yurt dışında uygulamalı eğitim yapacak öğrencilerin sigortalanması amacıyla sigortacılık alanında 

faaliyet gösteren yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlara ödenecek primler, yükseköğretim kurumları 

tarafından karşılanmaz. 

 

Önceki uygulamalı eğitimlerin tanınması 

Madde 34- (1) Önceki uygulamalı eğitim ve stajların tanınması aşağıdaki hükümlere göre yapılır: 

a. Yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin önceki eğitim kurumlarında yaptıkları uygulamalı 

eğitim ve stajlarının geçerliliği ilgili intibak komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. 

b. Öğrenim gördüğü program ile ilgili bir işte çalışmış veya çalışmakta olan öğrenciler, çalışma 

sürelerini ve unvanlarını belgelendirmek koşuluyla uygulamalı eğitim veya staj kapsamında önceki 

öğrenmelerin tanınması için başvuruda bulunabilir. İlgili intibak komisyonu söz konusu başvuruları 

inceleyerek karar verir. İntibak komisyonunun hakkında olumlu karar verdiği öğrenciler için bu 

yönergenin ilgili hükümleri doğrultusunda sadece ölçme ve değerlendirme işlemleri yürütülür. 

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge 

Madde 35- (1) Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunun 14.06.2021 tarihli kararıyla kabul edilen 

“Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Staj Yönergesi” 

yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

Yürürlük 

Madde 36- (1) Bu yönerge, Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten 

itibaren yürürlüğe girer.  

 

Yürütme 

Madde 37- (1) Bu yönerge hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı 

yürütür. 

 


