
EBELİK BÖLÜMÜ 

ZORUNLU STAJLAR HAKKINDA 
GENEL BİLGİLER

AMASYA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ



STAJ TARİHLERİ

NOT: Staj tarihi olarak Fakültemiz          Yönetim Kurulu
tarafından belirlenmiş olan yukarıdaki tarihler geçerli olacaktır.
Belirlenen tarihler dışında yazılan hiçbir tarih kabul
edilmeyecektir.



Stajlar için duyurular
• STAJ-1 :  1. Sınıf Ebelikte Temel İlke ve uygulamalar Yaz Stajı dersi (staj yapabilmek için bu dersten 

başarılı olmak  gerekir) (20 İş günü)

• STAJ-2 :  2. Sınıf Doğum Öncesi Dönem Yaz stajı dersi (staj yapabilmek için Doğum Öncesi-I ve Doğum 

Öncesi-II derslerinden başarılı olmak gerekir) (20 iş günü)

• STAJ-3 :  3. Sınıf Normal ve Riskli Doğum ve Doğum sonu Dönem Yaz stajı dersi (staj yapabilmek için 

Normal Doğum ve Doğum sonu Dönem ve Riskli Doğum ve Doğum sonu Dönem derslerinden başarılı 

olmak gerekir) (20 iş günü)

• Öğrencinin ayarladığı ve yönergeye uygun koşulları taşıyan kurumlarda/hastanelerde uygulanırlar.

• Kurumların yönergeye uygunluğu bölüm öğretim üyelerinden oluşan Staj Komisyonu tarafından

kararlaştırılır.

• Öğrencinin komisyon tarafından uygun görülen bir mazereti söz konusu olduğu durumlarda staj güz ve

bahar dönemleri arasında da yapılabilir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Sorumlu Olduğu Yaz stajı Dersleri



Stajlar hakkında bilgilendirme

• Öncelikle stajlar için öğrencilere gerekli duyurular yapılır.

• Bunun için okul web sayfasının BELGELER kısmı 
(http://www.amasya.edu.tr/media/497479/syo_yaz_staji_ve_uygulama_y_nergesi2013
-2014_10.02.pdf )  adresinde bulunan STAJ YÖNERGESİ her öğrenci tarafından mutlaka 
okunup incelenmelidir. 

• Gerekli durumlarda yönergenin çıktısı da alınabilir.



HASTANELERE İLK BAŞVURUDA KULLANILACAK
• STAJ BAŞVURU VE KABUL FORMU

Ancak 1’den fazla stajı olanlar stajlar arasında boşluk olmadan birbirini takip

edecek şekilde tarihleri yazmalıdır. İmzalar tamamlanıp ve evrak kayıt numarası

da alındıktan sonra 1 nüshasının öğrenci işlerine bırakılması diğerinin onay için

hastaneye götürülmesi gerekir.)

Bu belgelerle belirlenen hastaneye gidilerek (Başhekim/Başhemşire vb) gerekli

görüşme yapılır.

Bu işlemin sömestre tatilinde yapılması önerilir.

           (Fakültemizin Web sayfasında bulunan yaz stajı Formlar kısmından Staj

Başvuru ve Kabul Formu 2 adet çıktı alıp gerekli bilgiler doldurulduktan sonra özellikle

staj tarihleri yukarıda bulunan Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen Yaz stajı

tarihlerinden uygun olanının yazılması gerekmektedir.



HASTANENİN BELİRLENMESİ

• İlgili evrakların gün sonunda toplu olarak yazı işleri sorumlu memuru tarafından
yüksekokul müdürüne imzalatılması,

• Öğrencilerin evraklarını en geç 2 iş günü sonra evrak kayıttan numaralı bir şekilde
teslim almaları

Önemlidir…

imzası için teker teker değil gruplar halinde yazı işlerine vermeleri, aynı zamanda
evraka sayı-numara almaları,

Öğrencilerin;
• HASTANELERE İLK BAŞVURUDA KULLANILACAK olan belgeyi fakülte dekanının



HASTANENİN ÖĞRENCİYİ 
KABULUNDEN SONRA

ÖĞRENCİ ‘nin elinde sadece;

STAJ BAŞVURU VE KABUL FORMU yaz stajı yapılacak hastane tarafından onaylandıktan
Sonra 1 adet fotokopi çektirilip aslının SINIF DANIŞMANINA verilmesi fotokopisinin
staja giderken götürülecek zarfın içerisine koymak üzere kendinizde
saklanması gerekmektedir.

İlerleyen slaytlarda belirtilen teslim tarihine kadar OBİS sisteminde bulunan
stajlar bölümünde her staj için ayrı ayrı istenen bilgiler doğru ve dikkatlice
doldurulup çıktısının alınması gerekir.



OBİS’ TENALINAN ÇIKTILARIN EKİNDE VERİLEN VERİLECEK OLAN MÜSTEHAKLIK BELGESİ







1-STAJ BAŞVURU VE KABUL FORMU 1 adet
2-OBİS’te bulunan staj ders bilgileri girildikten sonra alınan çıktılar ( her ders için ayrı ayrı)

3-Sağlık provizyonu sorgulama belgesi 1adet
4-Nüfus cüzdanı fotokopisi 1 adet

BİR POŞET DOSYAYA KONULARAK

ÖĞRENCİNİN  15  MAYIS'  A  KADAR  DANIŞMANINA TESLİM 

EDECEĞİ BELGELER

Yavuz
Typewritten text
İLGİLİ DANIŞMANA TESLİM EDİLMELİDİR



FORMLARIN TESLİMİ

tarihinde mesai saati bitimine kadar teslim etmeleri
gerekmektedir.

• Öğrencilerin yaz stajı yapacakları hastaneye ilişkin kabul
evraklarını ilgili öğretim elemanına en geç 15 Mayıs 2020



Staj Yapacağı Kuruma Giderken Öğrencinin 
Götürmesi Gereken Evraklar

1-Onaylı Staj Başvuru ve Kabul 
Formu

2- Devam Çizelgesi

Zarfın içine konacak olan belgeler

3- Değerlendirme Formu

Zarfın üzerine öğrenci 
adı soyadı ve hastane 

adı yazılacak

Devam çizelgesi ve Değerlendirme Formları 
Yüksekokulumuz Web sayfası Belgeler kısmından 

her ders için ayrı ayrı alınması gerekir



STAJIN BİTİMİNDE
• ÖĞRENCİ;
• -DEVAM ÇİZELGESİ VE
• -STAJ DEĞERLENDİRME FORMU’NUN 

YER ALDIĞI KAPALI ZARFI STAJDAN SORUMLU ÖĞRETİM
ELEMANINA TESLİM ETMEK ÜZERE OKULA GETİRMEKLE VEYA
GÖNDERİLMESİNİ SAĞLAMAK/TAKİBİNİ YAPMAKLA
YÜKÜMLÜDÜR..



Teşekkür Ederiz.

Amasya Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Ebelik Bölümü
Staj Komisyonu


