BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULLARI
STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

AMAÇ
Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Sağlık Yüksekokullarının ilgili bölümlerinin öğretim planına göre
öğrencilerin staja başlama şartları ve esaslarını belirlemek ve sağlıklı/hasta birey, aile ve toplumun
sağlık gereksinimlerini belirleme, gereksinimlerin karşılanması için plan yapma, kaynakları kullanarak
planı uygulama ve sonucu değerlendirmek için öğrencilerin izleyecekleri eğitim-öğretim yöntem ve
kurallarını belirlemektir.
KAPSAM
Madde 2. Bu Yönerge, Sağlık Yüksekokullarının staj uygulaması bulunan ilgili bölümlerindeki
öğrencilerin staja başlama şartları ile esaslarını sağlayıcı yöntemleri kapsamaktadır.
HUKUKİ DAYANAK
* Madde 3. Bu Yönerge; Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği dayanak alınarak hazırlamıştır.
STAJ SÜRELERİ VE YERLERİ
Madde 4. Sağlık Yüksekokulu öğrencileri stajlarını öğretim planlarında gösterilen sayıda ve 10’ar iş
günü yapmak zorundadırlar.
Madde 5. Stajın yapılacağı kurumlar staj komisyonunun uygun gördüğü kamu kurum ve kuruluşlarına
bağlı Araştırma Uygulama ve Eğitim hastaneleridir.
Bu kurumları staj komisyonu belirleyeceği gibi öğrenciler kendi olanaklarıyla da staj yeri temin
edebilirler. Kendi olanaklarıyla staj yeri bulan öğrenciler, staj yapacakları yerden alacakları kabul
belgesi ve bir dilekçe ile staj komisyonuna başvururlar. Öğrencinin başvurusu staj komisyonunca
uygun bulunduğu takdirde, bu yerde staj yapması mümkün olur.
7. maddede belirtilen öğrenciler staj yerini kendi olanaklarıyla sağlamakla yükümlüdürler.
Madde 6. Burslu öğrenciler stajlarını, staj komisyonu uygun bulduğu taktirde kendilerine burs
sağlayan kurumda yapabilirler.
Madde 7. Bölüm tarafından staj yeri gösterilen öğrenci, zorunlu ve kabul edilebilir bir mazereti
olmadıkça kendisine sağlanan staj yerine giderek stajını yapmakla yükümlüdür. Staj yerine gitmeyen
öğrenciye ertesi yıllarda staj yeri sağlanıp sağlanmayacağı bölüm staj komisyonunun yetkisindedir.
Madde 8. Staj süresi içerisinde hastalık, yakının kaybedilmesi vb. durumlarda işyerinin onayı ile staja
bir süre ara verilmesinden kaynaklanan eksik günler staj bitiş tarihini takip eden günlerde ve aynı staj
dönemi içerisinde tamamlanmak zorundadır. Aksi takdirde staj, sonraki yarıyıllarda tekrarlanmak
zorundadır.
Madde 9. Stajlarının herhangi birini yurtdışında yapmak isteyen öğrenciler, Üniversite IAESTE
(International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) temsilcisince
açıklanan prosedüre göre hareket eder. Öğrencinin stajının kabulü, staj defteri ve öğrencinin yabancı
ülkeden getireceği staj belgesi veya IAESTE teşkilatınca ilgili Yüksekokula gönderilecek sicil raporu
incelenerek, bölüm staj komisyonunca yapılır.

Madde 10. Dış ülkelerde yapılacak stajlar, uluslararası anlaşmalarda yer alan IAESTE yönetmelikleri
ve prensipleri ile, Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde uygulanır.
Madde 11. Yabancı uyruklu öğrenciler stajlarını kendi ülkelerinde yapabilirler.
STAJ PROGRAMI VE UYGULANMASI
Madde 12. Öğrenim süreleri içerisinde üç staj yapmakla zorunlu olan öğrenciler; en erken 2.
yarıyıldan başlamak üzere, staj dersini bahar yarıyıllarının başında kodlamakla (almakla)
yükümlüdürler. Bu suretle kodlanan stajlar yarıyıl sonundaki yaz aylarında yaptırılır.
Madde 13. Öğrenim süreleri içerisinde iki staj yapmakla zorunlu olan öğrenciler; en erken 4.
yarıyıldan başlamak üzere staj dersini bahar yarıyıllarının başında kodlamakla (almakla)
yükümlüdürler Bu suretle kodlanan stajlar yarıyıl sonundaki yaz aylarında yaptırılır.
Madde 14. Sekizinci yarıyılı bitirdiği halde staj derslerinden başarısız olmuş veya eksik stajı olan
öğrenciler, diğer derslere devam zorunlulukları da göz önüne alınarak, ilgili bölümlerin staj
komisyonlarının onayının da alınmasıyla 9. ve daha üst yarıyıllarda da staj dersini dönem başında
kodlayarak dönem içerisinde de staj yapabilirler. Ancak, öğrenciler her dönemde yalnızca bir staj
yapabilirler.
* Madde 15. Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görürken Bülent Ecevit
Üniversitesi Yüksekokullarının bölümlerinden birine kayıt yaptıran öğrencilerin, geldikleri
yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları staj/stajlardan muaf olmak üzere staj komisyonuna
yaptıkları başvurular, staj komisyonunun ve bölüm başkanlığının uygun görmesi halinde Yüksekokul
Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.
Madde 16. Staj yapacak öğrenciler, staj dosyasını Yüksekokulların öğrenci işleri bürosundan temin
ederler.
Madde 17. Öğrenciler stajlarını bölümlerince öngörülen sayıda ve konularda yaparlar. Stajlar ile ilgili
detaylar (staj türleri, staj konuları ve bunların haftalara göre dağılımı, staj değerlendirme formunun
doldurulmasında uyulacak kurallar) öğrencilere bölüm staj komisyonu tarafından duyurulur.
Madde 18. Staj süresince öğrenciler Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile belirlenen forma bütünlüğüne
uymak zorundadırlar.
Madde 19. Yapacakları her uygulamayı kurum yetkililerinin denetiminde yapmakla yükümlüdürler.
Madde 20. Yüksekokul öğrencileri, bölümlerince uygun görülen programlara göre stajlarını yaparlar.
Ancak, stajlarını yaptıkları kurumlar, staj çerçevesi içerisinde kalmak şartı ile staj programlarında,
kurumların özelliklerini dikkate alarak öğrenciler için yararlı olacak değişiklikler yapabilirler.
Öğrenciler bu programlara uymakla yükümlüdürler.
Madde 21. Staja gönderilen öğrencilerin çalışma ve devam durumları, gerekli görüldüğü taktirde,
ilgili bölümlerin görevlendireceği öğretim elemanları tarafından kontrol edilir ve bölüm başkanlığına
rapor edilir.
Madde 22. Staj yerleri bölüm tarafından sağlanan öğrencilerin staj yapacakları kurumlar bir liste ile
öğrencilere ilan edilir. Ayrıca, ilgili kurum müdürlüğüne de staj yapacak öğrencilerin bir listesi
gönderilir.
Madde 23. Öğrenci, staj yerinde uygulanmakta olan çalışma ve disiplin düzenine uymakla
yükümlüdür. Disipline aykırı hareketlerinden dolayı, stajlarını tamamlamış olmalarına karşın kurum
tarafından stajlarına son verilen öğrencilerin stajları geçersiz sayılır.

Madde 24. Öğrenci staj değerlendirme formuna ve staj programına uygun olarak staj süresince yaptığı
uygulamaları not eder. Staj bitiminde staj değerlendirme formu kurum yetkililerince incelenip
onaylanır.
Madde 25. Staj bitiminde ilgili kurum, öğrenci staj değerlendirme formunu inceleyip değerlendirecek,
birini gizli kaydıyla kapalı zarf içerisinde ve ağzı mühürlü olarak üniversitenin ilgili Yüksekokul
Müdürlüğüne gönderir. Diğeri kurumca saklanır.
Madde 26. Öğrenci, kurum yetkililerince imzalanan değerlendirme formunu, bütünleme sınavlarının
başlangıcına kadar, Yüksekokulların ilgili bölümlerinin sekreterliğine veya staj komisyonu
üyelerinden birine teslim etmek zorundadır.
STAJDA BAŞARI VE BAŞARISIZLIK
Madde 27. Bölüm staj komisyonu, yapılan stajın türü ve konularına uygun olarak değerlendirme
formlarını ilgili öğretim elemanlarına (uzmanlık alanlarını dikkate alarak) dağıtarak incelenmesini
sağlar. Değerlendirme formu kriterlerin kabulü (içeriğinin onayı), incelemeyi yapan öğretim
elemanının sorumluluğundadır.
Madde 28. Staj komisyonu gerekli gördüğü takdirde, öğrenciyi çağırarak stajla ilgili yapmış olduğu
çalışmalar hakkında bilgisini sorgular ve başarılı olup olmadığına karar verir.
Madde 29. Bölüm staj komisyonu tarafından stajları geçersiz sayılan veya başarısız bulunan öğrenci
stajını tekrarlamak zorundadır.
Madde 30. Staj komisyonu kararına, Bölüm başkanlığı nezdinde itiraz edilir.
Madde 31. Bu yönergede yer almayan hususlarda, staj komisyonunun önerisi ile Yüksekokul Yönetim
Kurullarınca karar verilir.
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
* Madde 32. Bu Yönerge 2002-2003 öğretim yılı yaz dönemi stajlarından itibaren uygulanmak üzere
Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosu’nun 29.05.2002 gün ve 2002/08-25 sayılı kararı ile kabul
edilmiştir.
Madde 33. Bu Yönerge hükümlerini B.E.Ü’ne bağlı Sağlık Yüksekokul Müdürlükleri yürütür.

29.05.2002 tarih 2002/08-25 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.
* 05.10.2012 tarih ve 2012/22-50 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

