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Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

Amaç: 

MADDE 1- (1) Bu yönergen<n amacı Mard<n Artuklu Ün<vers<tes< Sağlık B<l<mler< Fakültes< 

l<sans düzey<nde öğren<m gören Hemş<rel<k ve Ebel<k öğrenc<ler<n<n meslek dersler<n<n kl<n<k 

ya da saha uygulamalarının planlanması, yürütülmes< ve değerlend<r<lmes<ne <l<şk<n usul ve 

esasları düzenlemek, Fakülte kl<n<k / saha uygulama kom<syonunun ve sorumlu öğret<m 

elemanının kl<n<k / saha uygulaması <le <lg<l< görevler<n< ve öğrenc<ler<n uymaları gereken <lke 

ve kuralları bel<rlemekt<r. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu yönerge Mard<n Artuklu Ün<vers<tes< Sağlık B<l<mler< Fakültes< Hemş<rel<k 

ve Ebel<k Bölümler<nde öğren<m gören öğrenc<ler<n meslek dersler<n<n yurt <ç< ve yurt dışındak< 

gerçek <ş ortamlarında gerçekleşt<rmekle yükümlü oldukları kl<n<k ya da saha uygulamalarının 

planlanması, yürütülmes< ve değerlend<r<lmes<ne <l<şk<n usul ve esasları, görevler< ve uyulması 

gereken <lke ve kuralları kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğret<m Kurulu Kanunu Mard<n Artuklu 

Ün<vers<tes< eğ<t<m öğret<m ve sınav yönetmel<ğ<n<n <lg<l< maddes<ne ve öğrenc<ler<n l<sans 

eğ<t<m<n< tamamlayıp “Hemş<rel<k” veya “Ebel<k’’ L<sans D<ploması alab<lmeler< <ç<n, 

Yükseköğret<m Kurulu tarafından 02.02.2008 tar<h<nde Resm< Gazete’de yayımlanan 26775 

sayılı “Doktorluk, Hemş<rel<k, Ebel<k, D<ş Hek<ml<ğ<, Veter<nerl<k, Eczacılık ve M<marlık 

Eğ<t<m Programlarının Asgar< Eğ<t<m Koşullarının Bel<rlenmes<’’ ne da<r yönetmel<ktek< <lg<l< 

maddelere ve 5510 sayılı Sosyal S<gortalar ve Genel Sağlık S<gortası kanununun 5. Maddes<n<n 

b fıkrasına dayanarak Mard<n Artuklu Ün<vers<tes< Sağlık Yüksekokulu Hemş<rel<k ve Ebel<k 

Bölümü uygulamalarında uyulması gereken hususları bel<rlemek üzere hazırlanmıştır. 



Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen; 

a- ÜnNversNte - Mard<n Artuklu Ün<vers<tes<n<, 

b- Fakülte - Sağlık B<l<mler< Fakültes<n<, 

c- Fakülte Dekanı - Sağlık B<l<mler< Fakülte Dekanını, 

d- Bölüm Başkanı - Hemş<rel<k Bölüm Başkanını ve Ebel<k Bölüm Başkanını 

e- Fakülte KlNnNk / Saha Uygulama KomNsyonu: Bölüm başkanları, Mard<n İl Sağlık 

Müdürlüğüne Bağlı Kamu Hastaneler<, Bakım H<zmetler< Müdürler<, Fakülte Öğrenc< 

Tems<lc<s<, Öğrenc< İşler< İdar< Personel<nden oluşturulan, öğrenc<ler<n yapacakları 

uygulamaların koord<nasyonu ve kontrolünden sorumlu kom<syonu <fade eder. 

f- KlNnNk / Saha Uygulaması: Öğrenc<ler<n meslek dersler< kapsamında kazandıkları 

teor<k b<lg<ler<n< pek<şt<rmek, laboratuvar uygulamaları sırasında ed<nd<kler< 

becer<ler<n< gel<şt<rmek ve uygulamaya aktarab<lmeler<n< sağlamak, mezun<yetten sonra 

görev yapacakları <ş yerler<ndek< sorumluluklarını, <l<şk<ler<, örgütsel yapıyı ve çalışma 

süreçler<n< tanımalarını sağlamak ve meslek yaşamına hazırlamak amacıyla yurt <ç< 

veya yurt dışı gerçek <ş ortamlarında öğret<m elemanı sorumluluğunda yapılan 

uygulamalardır.  

g- KlNnNk / Saha Uygulama Alanı: Sağlık B<l<mler< Fakültes< Dekanlığı tarafından uygun 

görülen yurt <ç<nde koruyucu, tedav< ve rehab<l<te ed<c< sağlık h<zmet< veren kurumlar 

(Hastaneler, A<le Sağlığı merkez< Toplum Sağlığı Merkez< vb.) <le ders<n gereğ< olarak 

Bölüm’ün uygun gördüğü d<ğer kamu  kurumlardır (Okul, <şyer<, halk eğ<t<m merkez<, 

vb). 

h- Fakülte KlNnNk / Saha Uygulama KomNsyon Başkanı - Staj KoordNnatörü - 

Uygulama konusunda görevlend<r<len öğret<m elemanı ve yardımcılarını, 

i- Uygulamalı Ders - Yarıyıl <ç<nde kl<n<k, laboratuar ve sahada yürütülmes< zorunlu olan 

dersler<. 

j- Uygulama YerN - Uygulamanın yapılacağı resm< ve özel sağlık kuruluşlarını 

k- Uygulamanın DeğerlendNrNlmesN - Öğrenc<ler<n uygulama yaptıkları kurumda her türlü 

çalışması <le <lg<l< öğret<m elemanı tarafından yapılan değerlend<rmey< 

l- Uygulama SüresN - Ders müfredatında bel<rt<len sürey< 

m- Staj Uygulama ve Denetleme Kurulu – Sağlık B<l<mler< Fakültes< staj koord<natörü, 

bölüm başkanı ve <lg<l< ders<n öğret<m elemanlarını tanımlamaktadır. 

n- ÖğrencN: Sağlık B<l<mler< Fakültes< l<sans öğrenc<s<n< <fade eder. 



 

İKİNCİ BÖLÜM 

GENEL İLKELER 

Uygulamaların YürütülmesN Nle İlgNlN Genel İlkeler 

MADDE 5- (1) Yüksekokulun dört yıllık öğret<m planında bel<rt<len bu derslerle <lg<l< olarak; 

a - Uygulamalı dersler<n teor<k kısmını yürüten öğret<m elemanı aynı zamanda uygulamaları 

yürütmekten de sorumludur. 

b - Öğrenc< sayısı ve uygulama alanı durumuna göre uygulamalar <ç<n b<rden fazla öğret<m 

elemanı görevlend<r<leb<l<r. 

c - Temel meslek dersler<n<n yıl <ç< uygulamaları, Sağlık B<l<mler< Fakültes< öğret<m planındak< 

toplam ders saat<n< kapsamak şartıyla, dönem başında <lg<l< öğret<m elemanının öner<s< ve 

bölüm başkanının onayı <le blok olarak yapılab<l<r. Uygulamalı b<r ders<n blok olarak yapılması 

<le b<r yarıyılda ders <ç<n alınması gereken, toplam teor<k ders saatler<n<n b<rleşt<r<lerek alınması 

ve daha sonra ders<n, toplam uygulama saatler<n<n b<rleşt<r<lerek tamamlanması kasted<l<r. B<r 

yarıyıldak< <lg<l< uygulamalı ders<n teor<k kısmı blok olarak yapıldıktan sonra, ders<n uygulama 

saatler< b<rleşt<r<lerek hastane/saha uygulaması yapılır. 

d - Öğrenc<ye uygulama süres< dışında fazla mesa< yaptırılamaz ve <lg<l< staj alanı dışında 

çalıştırılamaz. Öğrenc<n<n her b<r <ş günü 8 (sek<z) saatt<r.  

Laboratuar ve Uygulamalara Devam Zorunluluğu 

MADDE 6 - (1) Öğrenc<ler, uygulamalı ders<n bel<rt<len sürede %80’<ne devam etmek 

zorundadır. Uygulamalı çalışmaların (laboratuar, kl<n<k ve saha uygulamaları vb.) %20’s<nden 

fazlasına devam etmeyen öğrenc<ler devamsızlıktan dolayı o dersten başarısız sayılırlar. F<nal 

sınavına g<remezler. Uygulamalı dersten devamsızlıktan kalan öğrenc<ler, o ders<n hem teor<k 

hem de uygulamasını tekrar etmek zorundadır Raporlu ve <z<nl< olunan günler staj eğ<t<m<nden 

sayılmaz. Uygulama devamsızlığında öğrenc< telaf< yapmak zorundadır. 

Uygulamanın Yapılacağı Yerler 

MADDE 7 - (1) Öğrenc<ler uygulamalarını Sağlık B<l<mler< Fakültes< tarafından uygun görülen 

resm< kurumlar, sosyal h<zmetlere a<t kurumlar, eğ<t<m kurumları ve uygulamalı ders<n <çer<ğ<ne 

uygun olarak d<ğer kamu kurumlarda yaparlar. 

 



Uygulama KıyafetN 

MADDE 8 

(1) Uygulamalı meslek dersler<nden kl<n<k alanda yapılan uygulamalar sırasında öğrenc<ler<n 

hemş<re-ebe ün<forması g<ymeler< zorunludur. Sağlık ocağı, okullar, ev z<yaretler< ve d<ğer saha 

uygulamalarında sahanın özell<ğ<ne ve ders<n <lg<l< öğret<m elemanının kararına göre öğrenc< 

hemş<re-ebe ün<forması yer<ne beyaz önlük g<yeb<l<r. 

(2) Öğrenc< ün<formasının özell<kler< 

a- Ün<forma pantolon-ceket şekl<nde olmalıdır. Ceket boyu basenden 15-20 cm aşağıda 

olmalıdır. 

b- Öğrenc< uygulamalara mevcut mevzuata göre bel<rlenen kılık kıyafet yönetmel<ğ<ne uygun 

olarak gelmel<d<r. 

c- Ün<formayı tamamlayan beyaz ayakkabı g<y<lmel<d<r. 

d- Öğrenc< ün<forması pantolon lac<vert, ceket beyaz olmalı okul amblem< sol kolun üzer<nde 

olmalıdır. 

(3)- Öğrenc<n<n saç ve sakalı, staj yaptığı kurumda uygulanan esaslara göre uygun olmalıdır. 

 

 Uygulamanın DeğerlendNrNlmesN 

MADDE 9 

(1) Öğrenc<ler<n uygulama başarı durumunun değerlend<r<lmes<, ders<n <lg<l< öğret<m elemanı 

tarafından uygulama ortamında yapılır. Başarı durumu, bu ders<n özell<ğ<ne göre gel<şt<r<lm<ş 

olan değerlend<rme kr<terler< (kuramsal b<lg<n<n uygulamaya aktarımı, gözlem ve <zlemler<n 

değerlend<r<lmes<, sem<nerler <le olgu sunumlarında ve tartışmalarında öğrenc< performansının 

değerlend<r<lmes<, uygulama sınavı v.b.) doğrultusunda ders<n öğret<m elemanınca bel<rlen<r. 

(2) Uygulama notu, uygulamayı yaptıran öğret<m elemanı/ elemanları tarafından 100 (Yüz) tam 

not üzer<nden bel<rlen<r. 

(3) Uygulamalı meslek dersler<n<n yılsonu başarı notunun hesaplanmasında Mard<n Artuklu 

Ün<vers<tes< Eğ<t<m ve Öğret<m Sınav Yönetmel<ğ< hükümler< esas alınır. Önce ara sınav notuna 

uygulama notu eklenerek <k<ye bölünür bu notun % 40’ı alınır. Sonra yılsonu notuna uygulama 

notu eklen<p <k<ye bölünür ve bunun % 60’ı alınır. Bu <k< notun toplanması <le yılsonu başarı 

notu elde ed<l<r. 



 

Uygulama Sorumluları ve GörevlerN 

Staj Uygulama ve Denetleme Kurulu Görev ve Sorumlulukları  

Madde - 10 Sağlık B<l<mler< Fakültes< bünyes<nde Staj Koord<natörü Başkanlığında; Bölüm 

Başkanlarından oluşur.  

 

Staj Uygulama Kurulu, gerekl< gördüğü program ve b<r<mlerde çalışma kom<syonları 

oluşturab<l<r. Bu kurul b<r< akadem<k yıl başlangıcında olmak üzere yılda en az üç toplantı 

yaparak değerlend<rme ve sonuçlarını Müdürlüğe b<ld<r<r.  

Görev ve Sorumlulukları:  

Madde -11 Staj/Uygulama ve Denetleme Kurulunun görevler< şunlardır:  

 

a-  Öğrenc<ler<n bu Yönerge hükümler< doğrultusunda staj/uygulama yapmaları <ç<n gerekl< ön 

b<lg<ler< almalarını sağlamak üzere toplantılar düzenlemek,  

b-  Staj/Uygulamada kullanılacak evrakın zamanında düzenlen<p, basılı hazır hale gelmes<n< 

organ<ze etmek,  

c-  Öğrenc<lere staj/uygulama yer< tem<n< konusunda <lg<l< b<r<mlerle <şb<rl<ğ< yapmak,  

d - Öğrenc<ler<n staj/uygulama yerler<ne dağıtımını yapmak,  

e - Staj/uygulama çalışmalarını denetlemek,  

f - Staj/uygulama çalışmalarının değerlend<rmes<n< yapmak,  

g - Gerekl< gördüğü takd<rde staj/uygulama <lg<l< mülakat ve uygulamalar düzenlemek,  

 

Staj KoordNnatörünün Görev ve Sorumlulukları:  

Madde-12 Öğrenc<ler<n h<zmet alanındak< staj/uygulamanın amaçlara uygun olarak 

gerçekleşmes< <ç<n Staj Koord<natörü şu görevler< yapar:  

a-  Staj/uygulama Kuruluna Başkanlık eder.  

b-  Staj/uygulama Kurulunu gerekt<ğ<nde toplantıya çağırır.  

c - Öğrenc<ler<n h<zmet alanındak< staj/uygulama faal<yetler<nde okul <ç<n gerekl< b<lg<ler< 

<çeren b<r arş<v ve b<lg< s<stem< oluşturur.  



d - Öğrenc<ler<n h<zmete, h<zmet alanına uyum ve etk<nl<kler<n< gerçekleşt<rmede 

karşılaştıkları güçlükler< <lg<l<lerle <şb<rl<ğ< yaparak g<der<r.  

e - Sağlık h<zmetler< alanında gereks<n<m duyulan ve <stenen h<zmet <ç< eğ<t<m etk<nl<kler<n<n 

gerçekleşmes<n< sağlar.  

f - İlg<l< konferans, panel, sem<ner vb. etk<nl<klere katılır. Yüksekokulda benzer< düzenlemelere 

g<derek h<zmet alanı yetk<l<ler<n<n bunlara katılmasını sağlar.  

g - Hang< programda kaç öğrenc<n<n staj/uygulama yapacağını Müdürlüğe b<ld<r<r. 

h - Staj/uygulama çalışmalarını, staj/uygulama çalışma takv<m<ne paralel olarak yürütür. 

Uygulama Yürütücüsünün GörevlerN 

MADDE 13  

a - Uygulama yapacak öğrenc<ler<n uygulama l<stes<n< hazırlamak ve uygulama yerler<ne 

göndermek, 

b -Uygulama esnasında öğrenc<ler<n devam durumları ve davranışlarını denetlemek, 

c - Uygulamanın ver<ml< olması <ç<n gerekl< önlemler< almak, öğrenc<ler<n çalışmalarını 

yönlend<rmek, denetlemek, 

d - Uygulamalarla <lg<l< olarak uygulama yer< ve bölüm başkanı arasındak< <let<ş<m< sağlamak, 

e - Uygulama raporlarını veya uygulama değerlend<rme formlarını 100 (Yüz) puan üzer<nden 

değerlend<r<p bölüm başkanına <letmek, 

f - Öğrenc<ler<n uygulama amacına yönel<k eğ<t<mler<n< sağlamak 

g -Stajyer öğrenc<n<n uygulama alanına uyumunu sağlama 

h -Öğrenc<ye sürekl< rehberl<k etme 

 

Uygulama Yapan ÖğrencNlerNn Görev ve Sorumlulukları 

MADDE 14  

a  - Öğrenc<ler staj yaptığı ders <ç<n hazırlanan uygulama programına uymak ve uygulama 

gereğ< olan görevler< zamanında ve eks<ks<z yapmak zorundalar. 

b - Öğrenc<ler <lg<l< staj <ç<n bel<rlenen yer ve saatlerde uygulama yapmak zorundadırlar. 

c - Uygulama yer<nde uygulama öğret<m elemanlarının kend<ler<nden <sten<len görevler< 



zamanında ve <sten<len şek<lde eks<ks<z olarak yaparlar, 

d - Uygulama yer<ndek< her türlü araç ve gerec<n d<kkatl< kullanılmasına özen göster<rler. 

Aks<ne hareket edenler meydana gelecek zararı öderler. 

e - Uygulama yer<nden habers<z olarak ayrılmazlar, uygulama yer<n< değ<şt<remezler ve 

uygulamayı terk edemezler. Ancak gerekl< durumda uygulama yürütücüsünün veya bölüm 

başkanının görüş ve <zn<n< alarak uygulama yer<n< değ<şt<reb<l<rler. 

f - Uygulama yerler<nde yapmış oldukları çalışmalarına <l<şk<n notlar alırlar. Kullanmaları 

gereken formları doldururlar, bu notları uygulama sonunda rapora dönüştürürler ve 

kullandıkları formlar <le b<rl<kte kend<s<ne b<ld<r<len sürede uygulama yürütücüsüne tesl<m 

ederler 

g -  Laboratuar ve kl<n<k uygulama alanlarında cep telefonunu kapalı tutar veya ses<z konuma 

get<r<r. 

h - Kl<n<k uygulamalarında <lg<l< öğret<m elemanın / kl<n<k hemş<res<n<n <zn< ve denet<m< 

olmaksızın herhang< b<r <nvaz<v <şlem yapamaz 

ı - Laboratuar ve kl<n<k uygulama alanlarında <z<ns<z fotoğraf çekemez, ses ve görüntü kaydı 

alamaz yayınlayamaz paylaşamaz. 

N -Kl<n<ğe geçerl< b<r mazeret< olmaksızın 30 dak<kadan fazla geç kalan öğrenc< o gün kl<n<ğe 

alınmaz ve gün <ç<n kl<n<k uygulama yapamamış kabul ed<l<r. 

j - Öğrenciler laboratuar, klinik ve saha uygulamalarında hemşirelik bölümü tarafından 

belirlenen üniformayı giymek zorundadırlar. 

k - Öğrencilere staj süresi dışında fazla mesai yaptırılamaz. Sorumlu öğretim elemanının onayı 

olmadan öğrenci staj alanı dışında çalışamaz, yer değişikliği yapamaz.  

l - Öğrencilerin staj esnasında karşılaştıkları sorunlar, öncelikle ilgili dersin sorumlu klinik 

öğretim elemanına ve klinik sorumlu hemşiresine, çözülemediği ya da gerekli görüldüğü 

takdirde ise Hemşirelik Bölüm Başkanlığı’na iletilir. Çalışma saatleri esnasında karşılaşılan 

sorunlar ve zorluklar o dersin sorumlu öğretim elemanları ve klinik sorumlu hemşireleri ve/veya 

Hemşirelik Bölüm başkanlığına danışılarak ve onlarla işbirliği yapılarak çözümlenir, öğrenci 

bu sorunları hastane veya kurumda çalışan diğer meslek grupları ile çözümleme çabasına 

girmez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 



YAZ STAJI 

MADDE 15-  

 Bu Yönergenin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin 

Üniversite Senatosu’nca onaylanmış eğitim-öğretim programında öngörülen dönemlerde 

yapacakları yaz stajlarının düzenlenmesi ve yürütülmesinde uygulanacak olan esasların 

belirlenmesidir. 

 DAYANAK  

Madde 16  

Bu Yönerge; “Mardin Artuklu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’nin 14. maddesi 1. fıkrası esas alınarak hazırlanmıştır. 

 

YAZ STAJININ AMACI ve ÖNEMİ 

Madde17.  

Sağlık Bilimleri Fakültesi  öğrencileri tarafından yapılan yaz stajının amacı; öğrencilere almış 

oldukları teorik bilgileri uygulama deneyimi kazandırmak, uygulama becerilerini geliştirmek, 

iş yaşamına uyum sağlamak, mesleki ve kişisel gelişimlerine ve mezuniyet kriterlerini 

tamamlayabilmelerine katkıda bulunmaktır. 

Ebelik öğrencilerinin mezun olabilmeleri için; 100 prenatal (doğum öncesi) muayene, 40 

gebelik takibi ve bakımı, 40 normal doğum, 40 riskli gebe izlemi, 100 postpartum izlem ve 

bakım, 100 sağlıklı yenidoğan gözlem ve bakımı yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. 

YAZ STAJI ZORUNLULUĞU 

Madde 18.  

(1)  Öğrenc<ler bu yönerge hükümler< uyarınca Bölüm Başkanlıklarının bel<rled<ğ< tar<hler 

arasında staj yapmak zorundadır. Stajlar Bölüm Başkanlıklarınca kabul ed<leb<lecek zorunlu 

nedenler dışında başlanan kuruluşta b<t<r<l<r.  

(2) Yaz stajını eğ<t<m-öğret<m programı <ç<nde bel<rlenen dönemde ve Bölüm Başkanlıkları 

tarafından bel<rlenen tar<hlerde geçerl< mazeret bel<rtmeks<z<n yapmayan ya da stajdan başarısız 

olan öğrenc<ler başarılı olamadıkları sürece mezun olamazlar.  

(3) Yaz dönem< stajını yapamayan veya yapıp başarısız olan öğrenc<ler Sağlık B<l<mler< 



Fakültes< Yönet<m Kurulu’nun uygun göreceğ< dönemde stajlarını yapmak veya tekrarlamak 

zorundadırlar.  

YAZ STAJI DÖNEMİ ve SÜRESİ 

 Madde 19.  

Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosu’nca kabul edilmiş olan ilgili akademik yılın eğitim-

öğretim programında belirtilen dönem ve sürelerdir. 

 Madde 20. 

(1) Öğrenc<ler<n yaz stajlarına katılab<lmeler< <ç<n;  

a -  Staj yapab<leceğ< yarıyıl dah<l tüm yarıyıllara devam etm<ş olması,  

b - Bölümdek< ortak ve zorunlu dersler dışında kalan, o yılın ve o yıla kadar okutulan meslek< 

dersler<n devam koşulunu yer<ne get<rm<ş olması, 2 c. Yarıyıl sonu sınavlarına katılma hakkını 

elde etm<ş olması gerek<r.  

(2) Öğrenc<ler<n yaz stajına katılab<lmeler< <ç<n, bütün derslerden başarılı olma şartı aranmaz.  

(3) Yaz Stajına başlama ve devam etme sürecindeki tüm işlemlerden öğrenci sorumludur. 

 

YAZ STAJINA DEVAM ZORUNLULUĞU 

Madde 21. 

(1) Eğ<t<m-öğret<m programlarında göster<len yaz stajlarına devam zorunludur.  

(2) Mazeretleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, 

devam etmedikleri yaz stajı süresini, kendileri için hazırlanan telafi programına göre 

tamamlamak zorundadırlar. 

 

YAZ STAJININ YAPILACAĞI YERLER 

Madde 22.  

(1) Hemş<rel<k bölümü öğrenc<ler< Stajlar yurt<ç< kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında 

yapılır. Yurt<ç< stajlar ün<vers<telere bağlı eğ<t<m, uygulama ve araştırma hastaneler<, sağlık 

bakanlığına bağlı hastaneler, sağlık ocakları/a<le hek<ml<kler< kuruluşlarında da yapılab<l<r. 

Yaz stajları uygulama b<r<m ve özell<kler< aşağıdak< şek<lde bel<rlen<r: 



a - Kamu ve Vakıf Ün<vers<teler<n<n Tıp Fakülteler< Araştırma ve Uygulama Hastaneler<, 

b - Sağlık Bakanlığı ve TSK’ya bağlı Eğ<t<m ve Araştırma Hastaneler<,  

c - Dal Hastaneler< (göğüs, kalp-damar, çocuk, ger<atr<, doğum, rehab<l<tasyon, 

doğumev< vb.) (uygulamalı ders <le seç<len hastanen<n uygun olması şartıyla) 

ç - Genel hastaneler (tam teşekküllü olması ve staj yapılacak ders<n serv<s<n<n olması 

şartıyla) 

 (2) Ebel<k bölümü öğrenc<ler< yaz stajlarını;  

 Ebelik Bölüm Başkanlığı tarafından uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlarının Kadın 

Doğum servisleri ve Doğumhane ünitelerinde yapabilirler. 

 

Stajlara Devam Zorunluluğu 

Madde 23 – Yaz stajları akadem<k takv<mde bel<rlenen tar$hler arasındak$ <ş günler<nde 

yapılır. Staj kes$nt$s$zd$r ve bölünemez. Resm$ tat$l ve bayram günler$ staj süres$nden 

sayılmaz. Öğrenc<ler b<r sonrak< yıl başarısız oldukları yaz stajını tekrarlamak zorundadırlar. 

Eks<k kalmış stajları tamamlamayanlar <le stajlarda başarılı olamayanlar mezun olamazlar. 

Yaz Stajı Sorumluları ve GörevlerN 

Sağlık BNlNmlerN FakültesN 

 Sağlık B<l<mler< Fakülte Dekanı aynı zamanda yaz staj organ<zasyonunun yetk<l< yönet<c<s<d<r. 

Bu yetk<s<n< gerekt<ğ<nde, Rektörün onayı <le yardımcısına veya Rektörün uygun bulacağı b<r 

öğret<m üyes<ne devredeb<l<r. 

GörevlerN: 

     a) Yaz staj eğ<t<m<n<n eks<ks<z yürütülmes< <ç<n gerekl< önlemler< almak, 

     b) Yaz staj eğ<t<m<n<n yapılacağı kurumun <lg<l< yönet<c<ler< <le <let<ş<m kurarak gerekl< <zn< 

sağlamak, resm< yazışmaları yürütmek, 

Bölüm Başkanının GörevlerN 

Madde25- 

     a) Uygulama eğ<t<m<n<n eks<ks<z yürütülmes< <ç<n gerekl< önlemler< almak, akadem<k 

takv<me bağlı olarak uygulamaların başlangıç ve b<t<ş tar<hler<n< Yüksekokul Müdürlüğüne 

önermek, 



     b) Uygulama yerler<n<n kr<terler<n<, uygulama ün<teler<n< ve çalışma saatler<n< bel<rlemek, 

Yaz Stajı Kom$syonunun Görevler$: 

Madde 26- 

 Yaz Stajı kom<syonu, öğrenc<ler<n yaz stajı yapacakları kamu, özel sağlık kurumlarına 

yönel<k öner<ler<n uygunluğunu değerlend<r<r. Ayrıca öğrenc< dosyalarını <nceleyerek 

başarılı/başarısız olduklarını bel<rten not vererek değerlend<rme yapar. 

 

Madde 27- 

Yaz Stajı Sorumlusu: Yaz stajı sorumlusu; Bölüm Başkanı tarafından görevlend<r<len ve yaz 

stajının amaç ve <lkeler<ne uygun yapılmasından sorumlu olan öğret<m elemanıdır.  

Yaz stajı sorumlusunun görevlerN:  

Yaz stajının yapılacağı yerleri, başlangıç ve bitiş tarihlerini, akademik takvime bağlı olarak 

belirler ve Bölüm Başkanlığına önerir. Yaz stajı yapılacak kurum ve kuruluşlara gönderilecek 

olan belgelerin yazılmasını, basılmasını ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilmesini takip 

eder.  Yaz stajının yürütülmesi esnasında, öğrencilerin devam durumlarını ve davranışlarını 

diğer öğretim elemanları ile birlikte periyodik olarak denetler.  

Yaz stajının yürütülmes< esnasında ortaya çıkan problemler< <nceler, çözümler ve gerekt<ğ<nde 

Bölüm Başkanlığına <let<r. Staj b<t<m<nde öğrenc<ler<n staj notunu ver<r. 

 

Madde 28- 

Yaz Stajı Yürütücüsü: Staj yapılan kurumda öğrenc<ye <ş ve görev veren ve onu denetleyen 

k<ş<d<r. Bulunduğu kl<n<ktek< serv<s sorumludur. 

Yaz Stajı Yürütücüsünün görevlerN:  

1. Yaz stajı esnasında öğrenc<ler<n devam durumlarını <zler, çalışmalarını yönlend<r<r ve 

davranışlarını denetler.  

2. Yaz stajının ver<ml< olması <ç<n gerekl< önlemler< alır ve staj sorumlusu <le haberleşmey< 

sağlar  

3. Yaz stajı değerlend<rme formlarını, öğrenc<n<n çalışmasına uygun olarak 100 puan üzer<nden 

değerlend<r<p Staj Sorumlusuna yazılı olarak <let<r.  



Madde 29- 

ÖğrencNler  

ÖğrencNlerNn Görev ve Sorumlulukları:  

1. Öğrenci, Yüksekokul tarafından hazırlanan yaz stajı programına uymak zorundadır,  

2. Öğrenc<, Staj Sorumlusu ve Bölüm Başkanlığının onayını almadan staj dönem<n< ve staj 

yapacağı kurumu değ<şt<remez,  

3. Öğrenc< stajın gereğ< olan görevler< zamanında ve eks<ks<z yapmak zorundadır,  

4. Öğrenc< staj yaptığı kurumun çalışma ve güvenl<k kurallarına uymak ve kullandığı mekân, 

alet, malzeme ve gereçler< özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülükler<n< yer<ne 

get<rmemes<nden doğan her türlü sorumluluk öğrenc<ye a<tt<r,  

5. Öğrenc<ler, staj süres<nce kıyafet <le <lg<l< olarak mevcut hukuk< mevzuata uymak 

zorundadırlar.  

6. Ebel<k bölümü öğrenc<ler<, bölümler< tarafından bel<rlenen uygulama kıyafet<n< g<ymek 

zorundadırlar.  

 

Staj/Uygulama Yapacak ÖğrencNlerNn DNsNplNn İşlerN:  

Madde-24  Stajyer öğrenc<ler staj/uygulama yaptıkları h<zmet alanının çalışma, <ş koşulları <le 

d<s<pl<n ve <ş emn<yet<ne <l<şk<n kurallara uymak zorundadırlar. Aks<ne hareket eden veya 

<z<ns<z, mazerets<z üç gün üst üste veya staj/uygulama dönem< boyunca staj süres<n<n %20’s< 

oranında devamsızlık yapan stajyer<n staj/uygulamasına son ver<lerek, durum derhal 

Müdürlüğe b<ld<r<l<r. Bu durumda stajyer<n herhang< b<r yasal talep hakkı doğmaz.  

Stajyer öğrenc<ler <ç<n Yükseköğret<m Kurumları Öğrenc< D<s<pl<n Yönetmel<ğ< hükümler< 

staj/uygulama sırasında da geçerl<d<r. Stajyerler kursları dâh<l<nde verecekler< zararlar 

neden<yle, o h<zmet alanı elemanlarının sorumluluklarına tab<d<rler. 

Staj/Uygulama Sırasında Kaza ve Hastalık Durumu: 

Madde-30 Staj/uygulama sırasında hastalanan veya hastalığı sebeb<yle staj/uygulamaya üst 

üste üç günden fazla devam edemeyen ya da b<r kazaya uğrayan b<r stajyer<n stajı kes<lerek, 

durum Müdürlüğe b<ld<r<l<r.  

Mazeretl< olduğu gün sayısı staj/uygulama süres<ne eklen<r, ancak bu süre toplam süren<n 

yarısını geçemez. 



 

YAZ STAJININ YÜRÜTÜLMESİ 

Madde 31- (1) Öğrenc<, Sağlık B<l<mler< Fakültes<’ne, staj yapmak <sted<ğ<ne da<r b<r d<lekçe, 

2 adet taahhütlü posta pulu <le b<rl<kte 17x25 cm ebadında 2 adet zarfı ve b<r ves<kalık resm< 

ver<r.  

(2) Öğrenc<, Bölüm Başkanlığı’ndan aldığı başvuru belges<n< yaz stajını yapacağı kurum 

yetk<l<s<ne onaylatıp (kaşel< ve mühürlü), Bölüm Başkanlığı’na get<r<r. Kabul yazısı gelmeyen 

öğrenc<ler Bölüm Başkanlığı tarafından bel<rlenen yer ve kuruluşta stajlarını yaparlar.  

(3) Öğrenc<, Nüfus Cüzdanı Fotokop<s< <le b<rl<kte “Staj Dönem< SGK Kayıt B<lg< Formunu” 

doldurarak Bölüm Başkanlığına ver<r. Bölüm Başkanlığının, bu belgelere, öğrenc<n<n staj 

yapacağı kurum tarafından onaylanmış başvuru belges<n< de ekleyerek Bahar yarıyılı 

b<t<m<nden 15 gün önces<ne kadar Rektörlüğe gönder<lmek üzere Yüksekokul Müdürlüğüne 

tesl<m eder.  

(4) Yaz stajını yapab<lme hakkını elde eden öğrenc<, s<gorta sözleşmes<n< <mzaladıktan sonra 

staj sorumlusundan, staj dosyasını alır.  

(5) Staj, en erken yarıyıl sonu sınavlarının b<t<m<nde başlar. En geç Ağustos ayı sonunda b<ter.  

(6) Öğrenc<, staj sorumlusundan aldığı staj dosyasında bulunan, staj evraklarını <çeren kapalı, 

mühürlü zarfı staj yürütücüsüne tesl<m eder.  

(7) Yaz stajı dosyasındaki öğrencinin doldurması gereken formlar el yazısı ile doldurulur ve 

staj yürütücüsüne onaylatılır. Staj dosyasının doldurulması sırasında, silinti, kazıntı ve benzeri 

durum olursa ilgililer tarafından paraf atılması ve kaşe basılması gerekmektedir, aksi takdirde 

staj uygulaması geçersiz sayılacaktır.  

(8) Yaz stajı yürütücüsü tarafından <mzalanıp kaşelenen staj evrakları, kurum am<r< tarafından 

mühürlenerek, kapalı ve mühürlü veya kaşel< zarf <ç<nde staj b<t<m<nden <t<baren en geç b<r hafta 

<ç<nde Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü’ne <adel< taahhütlü olarak gönder<l<r.  

(9) Öğrenc<, hazırladığı yaz stajı dosyasını staj b<t<m<nden <t<baren b<r hafta <ç<nde yaz stajı 

sorumlusuna tesl<m eder.  

(10) Öğrenc< yaz stajı b<t<m<nde, staj yaptığı kurumun değerlend<rme sonuçlarını göndermes<n< 

tak<p ederek, süres< <çer<s<nde Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü’ne gönder<lmes<nden 

sorumludur.  



(11) Yaz stajı dosyasını, ders kayıtları tar<hler<n<n sonuna kadar tesl<m etmeyen öğrenc<ler<n 

stajları kabul ed<lmez. Yaz stajı tekrarlanır.  

(12) Yaz stajı dosyasının postadak< kayıplarından ve gec<kmes<nden Bölüm Başkanlığı/ 

Yüksekokul Müdürlüğü sorumlu değ<ld<r. Gerekl< tak<b<n öğrenc<ler tarafından yapılıp, 

evraklarının zamanında gelmes< ve tesl<m< gerekmekted<r. 

YAZ STAJININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Madde 32 

Mard<n Artuklu Ün<vers<tes< Sağlık B<l<mler< Fakültes< yaz stajı değerlend<rmes< aşağıdak< 

şek<lde yapılır.  

(1) Öğrenc<ler<n staj yaptıkları sağlık kurumlarındak< çalışmaları staj yürütücüsü tarafından 

değerlend<r<l<r ve staj dosyasında bulunan staj yürütücüsü değerlend<rme formundak< kr<terler 

doğrultusunda öğrenc<ye tam not 100 (yüz) üzer<nden b<r staj notu ver<l<r.  

(2) Staj sorumlusu staj yürütücüsünün değerlend<rmes<n<, stajyer öğrenc< <mza ç<zelges<n< ve 

staj defter<n< <nceleyerek öğrenc<y< başarılı veya başarısız olarak değerlend<r<r.  

(3) Değerlend<rme sonuçları eğ<t<m-öğret<m başladıktan sonra en geç b<r ay <ç<nde Bölüm 

başkanlığı tarafından Fakülteye tesl<m ed<l<r. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

MADDE 33- (1) Bu yönergede yer almayan hususlarla <lg<l< hallerde Mard<n Artuklu 

Ün<vers<tes< Eğ<t<m Öğret<m ve Sınav Yönetmel<ğ< <le <lg<l< hükümler< uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 34- (1) Bu Yönerge, Ün<vers<te Senatosu tarafından kabul ed<ld<ğ< tar<hten <t<baren 

yürürlüğe g<rer. 

Yürütme 

MADDE 35 (1) Bu Yönerge hükümler< Mard<n Artuklu Ün<vers<tes< Sağlık Sağlık B<l<mler< 

Fakültes< tarafından uygulanır. 


