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STAJ KURALLARI 

1. Staj saatleri staj yapılan kuruma göre değişiklik göstermektedir. 

2. Staj giriş ve çıkış saatlerine çok dikkat edilmeli, geç kalınmamalı ve erken çıkılmamalıdır. 

3. Kıyafetlerin değiştirilmesi için hastanenin ayarladığı dolaplar kullanılacaktır. Hastane alanı 

dışında staj formaları ile gezilmemelidir.  

4. Stajda giyilen formalar temiz ve ütülü olmalı, forma içine uzun kollu kıyafetler 

giyilebilmemeli, bunun yerine (ameliyathane hariç) siyah ya da lacivert polar/hırka giyilebilir. 

5. Erkekler mutlaka saç ve sakal tıraşı yapılmış ve tırnaklar kısa olarak staja gelmelilerdir. 

6. Kızlar saçlarını toplamalı, makyaj abartısız, tırnaklar kısa ve ojesiz olmalıdır.  

7. Kişisel hijyene gerekli özen gösterilmelidir.  

8. Her türlü piercing, sallanan küpe, çok dikkat çeken kolye, yüzükler ve bileklikler 

takılmamalıdır. 

9. Staj yapılan birimde çalışanlarla iletişime dikkat edilmelidir. Hem çalışanlara hem de 

hastalara ‘Hanım’ ya da ‘Bey’ diye hitap edilmelidir. 

10. Staj saatlerinde hastanede olmamanızı gerektiren özel bir durum olduğu zaman, 

gerekçenizi öncesinde sorumlu öğretim görevlisine mutlaka iletilmelidir. 

11. Staj raporları bilgisayar ortamında hazırlanmalı ve tüm formlar spiralli olarak teslim 

edilmelidir. 

12.Staj raporu içerik sıralaması kapak sayfası, yaz stajı devam çizelgesi, yaz stajı günlük 

raporu ve yaz stajı vaka raporu olacak şekilde yer almalıdır. 

13. Yaz stajı sorumlu değerlendirme raporu spiralli dosyaya eklenmemelidir.  Staj sorumlusu 

tarafından değerlendirilip kapalı zarf içerisinde kaşeli olarak kapatılıp öğrenci tarafından 

sorumlu öğretim elemanına teslim edilmelidir.  

14. Yaz stajı sonunda toplam 4 vaka teslim edilmelidir.  

15. Staj raporu son teslim tarihi 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Dönemi 

başlangıcında ki pazartesi günüdür. Bu tarihten sonra raporlar kabul edilmeyecektir. 

 

 

Staj kurallarını okudum. 

Öğrenci Adı-Soyadı: 

Öğrenci İmzası: 

 

 

 



 

 

 

 

 


