SIK SORULAN SORULAR
Üniversite eğitimim süresince pratik uygulamalara yönelik eğitimler ve süreleri nelerdir ?
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde, her bir ön lisans programında 1.sınıftan 2.sınıfa
geçişte, yaz döneminde gerçekleştireceğiniz 15 iş günü süreli “Yaz Stajı”, 2.sınıfın güz döneminde 14
iş günü süreli “Yerinde Uygulama I” ve 2.sınıfın bahar döneminde 14 iş günü süreli de “Yerinde
Uygulama II” pratik uygulama ağırlıklı toplam 43 tam gün süreli staj dersleriniz bulunmaktadır.
Ders programımda “Yaz Stajı” dersim 3.yarıyıl dersleri içinde yer alıyor. Dolayısıyla 3.yarıyıl
derslerime devam ederken yaz stajımı nasıl gerçekleştireceğim.
- Ders programınızda yaz stajınız, her ne kadar 3.yarıyıl dersleri içinde yer alsa da 2. Yarıyılı bitirdikten
sonra yani 1.sınıftan ikinci sınıfa geçişinizde, 01 Temmuz ile 15 Ağustos tarihleri arasındaki yaz
döneminde, Normal eğitim-öğretim süresinin dışında gerçekleştirilen VE tamamlamanız gereken bir
derstir. Yukarıda belirtilen tarihler arasında yaz stajınızı tamamladığınızda, sadece 3.yarıyıl ders
seçiminde yaz stajı dersini seçip alacaksınız. Yaz stajı dersinin notu 3.yarıyıl sonunda, final sınavları
döneminde program başkanınızca bilgi sisteminize girilecektir.
* Yerinde Uygulama I, Yerinde Uygulama II ve Yaz Stajı derslerinde başarılı olmak için ne yapmam
gerekiyor.
- Her üçü de öğrenciler tarafından başarı ile tamamlanması gereken derslerdir. Program başkanı ve
staj koordinatörlüğünün direktifleri doğrultusunda hareket edildiğinde, staj süresi tam olarak
tamamlandığı ve staj yapılan sağlık kurumu yetkililerince öğrencinin stajında herhangi bir problem
olmadığı beyan edildiği taktirde başarılı sayılacaktır.
* Yerinde Uygulama I, Yerinde Uygulama II ve Yaz Stajı uygulama dersleri için rakamsal not mu
yoksa harf notu mu veriliyor, bu derslerin yönetiminden kim sorumludur ?
- Yerinde Uygulama I, Yerinde Uygulama II ve Yaz Stajı dersleri faaliyetlerinin değerlendirme notu
başarılı olanlar için ( P ), başarısız olanlar için ( F ) harf notu şeklinde sisteme kaydediliyor. Bu
derslerinizden birinci derecede program başkanları sorumludur. Müdürlük makamınca, program
başkanından farklı bir öğretim görevlisi de görevlendirebilir.
Yerinde Uygulama I, Yerinde Uygulama II ve Yaz Stajı dersleri faaliyetlerinin değerlendirme notu
başarılı olanlar için ( P ), başarısız olanlar için ( F ) harf notu verildiğine göre, genel not ortalamasına
katkı sağlıyor mu?
- Hayır. Her üç ders için harf notu verildiğinden, genel not ortalamasına katkıları yoktur.
Programım dahilinde mevcut bulunan yaz stajı hariç tüm derslerimden başarılı olsam, yaz
stajından muaf olabilir miyim ?
- Hayır. Yaz stajı dersinin 3.yarıyılda öğrenciler tarafından seçilip, alınması gerekmektedir.
Yaz stajımı İstanbul haricinde herhangi bir ilde bulunan sağlık kurumunda yapabilir miyim?
- Evet. İstanbul haricinde de istenilen il veya ilçede, devlet veya özel hastane statüsünde yer alan sağlık
kurumunda yaz stajlarınızı yapabilirsiniz.
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Programım dahilinde mevcut bulunan Yerinde Uygulama I veya Yerinde Uygulama II derslerim
hariç tüm derslerimden başarılı oldum. Sadece Yerinde Uygulama I veya Yerinde Uygulama II
derslerim kaldı. İstanbul dışında ikamet ediyorum. Bu derslerimin stajları için İstanbul’da bulunmak
mecburiyetinde miyim?
- Diğer tüm derslerinizden başarılı olmanıza rağmen sadece bu iki dersinizden birinden veya ikisinden
başarısız iseniz, mutlaka bu derslerinizin öncelikli olarak dönemine göre ders seçimini yapmanız
gerekmektedir. Sadece bu dersleriniz için İstanbul’da bulunmanız gerekmemektedir. Herhangi bir il
veya ilçede bulunan devlet veya özel hastanelerde öğrenim gördüğünüz programınıza ilgili
departmanlarda program başkanınız ve staj koordinatörlüğünün onayları ile stajlarınızı
tamamlayabilirsiniz.
Yerinde Uygulama I, Yerinde Uygulama II ve Yaz Stajı dersleri bir sağlık kurumunda
gerçekleştirilmesi gereken derslerdendir. Sağlık kurumları iş yeri kazaları ve iş güvenliği açısından her
bir öğrenci için “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Pirimi”ni içeren SGK – sigorta girişlerinin
yapılmasını zorunlu kılıyor. Üniversitemiz staja çıkacak öğrencilerinin SGK girişlerini yapıyorlar mı?
- Evet. Staj ağırlıklı dersler şayet Üniversite ortamı dışındaki sağlık kurumlarında gerçekleştirilecek ise,
Üniversitemiz staj süresi boyunca, öğrencilerinden herhangi bir ücret talep etmeksizin SGK (İş Kazası
ve Meslek Hastalığı Sigortası Pirimi) girişlerini gerçekleştirmektedir.
Üniversite tarafından, bir devlet veya özel hastanede staj yeri belirlenip SGK girişi yapılan bir
öğrencinin kasti veya istemeyerek herhangi bir sebepten dolayı hastanenin kullanmakta oldukları ve
maddi değeri olan malzeme, alet vb. cihazlara zarar verirse bunun sorumluluğu kime aittir ?
- Öğrencilerin vermiş oldukları zarardan Üniversitemiz sorumlu olmayıp, tüm mesuliyet öğrenciye
aittir. Öğrencimizin SGK’sının Üniversite tarafından yapılmış olması bu tür riskleri karşılamamaktadır.
Yerinde Uygulama I ve Yerinde Uygulama II derslerimi İstanbul’da devlet hastanelerinde yapmak
istiyorum. Bu mümkün mü?
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ön lisans sağlık programları öğrencilerinin staj işlemlerinin
koordinasyonu ve yürütülmesi staj koordinatörlüğü tarafından yapılmaktadır. Staj koordinatörlüğü
program kontenjanı kadar her ne kadar İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden kontenjan talep etse de,
tamamı karşılanamamaktadır. Bu sebeple tüm öğrencilerimizin İstanbul’daki devlet hastanelerine
yerleştirilmesi mümkün olamamaktadır. Ancak Üniversitemizin Esenyurt ve Esenkent’te şubeleri
bulunan Özel Elitium A Tipi Cerrahi Tıp Merkezi ile protokolü bulunmaktadır. Protokol çerçevesinde
öğrencilerimizin bir kısmı Özel Elitium A Tipi Cerrahi Tıp Merkezi’ne de yerleştirilebilmektedir.
Üniversitemiz aracılığı ile tüm devlet ve özel hastanelerde stajlarımı yapabilir miyim ?
İstanbul’da bulunan devlet hastanelerinde öğrencilerin stajlarını yapabilmeleri için, staj
koordinatörlüğünün staj yapacak öğrenci listelerini İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne resmi yolla
bildirmesi gerekmektedir. Bunun haricinde öğrenci kabul etmeleri mümkün olmamaktadır.
Üniversitemizin İstanbul dahilinde şimdilik sadece Özel Elitium A Tipi Cerrahi Merkezi ile protokolü
bulunmakta, bunun haricinde herhangi bir özel sağlık kurumu ile protokolü bulunmamaktadır. Bu
sebeple Özel Elitium A Tipi Cerrahi Merkezi’nden farklı bir kuruma öğrencilerin gönderilmesi söz
konusu olmamaktadır.
İstanbul dışında herhangi bir il veya ilçede bulunan devlet hastanelerinin eğitim birimlerine müracaat
edildiğinde ve kabul edildikleri taktirde öğrencilerin sajlarını bu devlet hastanelerinde yapmaları
mümkün olmaktadır.
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Öğrencimiz kendi çabası ve girişimleri ile İstanbul genelinde veya diğer il ve ilçelerde bulunan özel
hastanelerde stajlarını yapabilirler mi ?
- Evet.
İstanbul’da bulunan devlet hastanelerine gönderilen öğrenciler için günlük belli bir miktar ücret
ödenmektedir. Staj süresince tahakkuk eden bu ücretin tamamı öğrencilerden talep ediliyor mu?
- Sadece İstanbul ilinde olmak üzere, devlet hastanelerine staj koordinatörlüğü tarafından gönderilen
öğrencilerimiz için İl Sağlık Müdürlüğü’ne ödenen ücretler öğrencilerimizden talep edilmemektedir.
SHMYO bünyesinde sağlık programlarından herhangi birinde eğitim gören bir öğrenci,
programının haricinde başka bir program kapsamında staj derslerini devam ettirebilir mi? Stajı başarılı
sayılır mı?
- Hayır. Her bir öğrenci kendi eğitim gördüğü program kapsamında staj derslerini yapmakla
yükümlüdür.
Yerinde Uygulama I ve Yerinde Uygulama II staj derslerine devam mecburiyeti 14 hafta süresince
haftada 1 gün, Yaz Stajı dersine ise 15 iş günü olarak zorunludur. Staj esnasında devam edilemediği
günler olursa bunun telafisi nasıl olmaktadır ?
- Elden geldiğince staj sürelerini eksiksiz tamamlamak gerekmektedir.
Birinci derecede yakının düğün merasimi, hastalanması veya vefat etmesi durumunda, gidilmeyen staj
günleri kadar ek staj hakkı ilgili sağlık kurumu tarafından öğrenciye tanınmaktadır. Ancak söz konusu
mazeretlerin belgelendirilmesi gerekmektedir.
Yerinde Uygulama I, Yerinde Uygulama II ve Yaz Staj derslerinin kitapçıklarını ve diğer formları
nereden temin edebilirim ?
- Tüm kitapçıklar ve formlar; "www.esenyurt.edu.tr" internet adresinden sırasıyla ;
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Staj ve Yerinde Uygulama

Sekmelerini tıklayarak ulaşılabilmektedir.
Yerinde Uygulama I, Yerinde Uygulama II ve Yaz Staj derslerinin stajları tamamlandığı ve
kitapçıklar da usulüne uygun olarak doldurulduğu halde, şayet kitapçıklar kaybedilirse ve staj
koordinatörlüğünün ilan ettiği teslim tarihleri aralığında program başkanlığına teslim edilemez ise ne
yapılması gerekmektedir ?
- Öğrencilerin staj derslerine devam ettiklerinin ve staj derslerinden başarılı olmalarının kanıtı, staj
süresi boyunca günlük olarak tuttukları ve staj yetkililerinin onayladıkları kitapçıklardır. Kitapçıkların
kaybedilmesi durumunda öğrencilerin program başkanlarına sözlü özür ve beyanları yeterli olmayıp
kitapçığın teslim edilmesi gerekmektedir. Bu noktada yapılması gereken şey, staj yapılan sağlık
kurumunda staj yetkilisini de bilgilendirmek suretiyle, staj deneyimlerinin yine staj yetkilisi
gözetiminde kitapçığa tekrar aktararak staj günlerinin onaylatılması ve yeni bir defter tanzim
edilmesidir. Aksi taktirde staj dersinden başarısız olunacaktır.
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İkinci Öğretim öğrencisi olup, aynı zamanda bir hastanede, gündüz mesai saatleri içinde
çalışıyorum. Staj yerimi çalıştığım hastanede gösterebilir miyim ?
- Çalıştığınız sağlık kurumu, hastane statüsünde ise ve eğitim gördüğünüz program kapsamında ilgili
departmanı bulunuyorsa, stajlarınızı çalıştığınız hastanede yapabilirsiniz. Ancak; Yerinde Uygulama I,
Yerinde Uygulama II ve Yaz Staj derslerinin seçimi esnasında gerek program başkanınızı ve gerekse
staj koordinatörlüğünü bilgilendirmeniz gerekmektedir.
“Staj Başvuru Formu ve Sözleşmesi” formunda benden banka IBAN numaram istenmektedir.
Bunun sebebi nedir ?
- Bazı sağlık kurumları, stajı kendi kurumlarında yapan öğrencilere staj ücreti ödemektedir. Söz
konusu staj ücreti ödemelerini bankalar aracılığı ile resmi kanallar yolu ile yapmaktadırlar.
Soyadım (evlenmem veya başka sebepten dolayı mahkeme kararı ile) değişti. Ne yapmalıyım ?
- Gerek öğrenci işlerine ve gerekse staj koordinatörlüğüne soyadınızın değiştiğine dair bilgi
vermelisiniz.
Stajımı İstanbul’da İstanbul Tıp Fakültesinde veya Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde yapmak istiyorum.
Ne yapmalıyım ?
- Elbette yapabilirsiniz. Ancak Üniversitemizin yukarıda adı geçen üniversite hastaneleri ile protokolü
bulunmamaktadır. Her iki üniversite hastanesinde de stajlarınızı yapabilmeniz için, öncelikle bu
hastanelerin yetkili eğitim ve staj birimleri ile görüşmeniz, staja kabul edilmeniz ve üniversitenin
günlük olarak belirlediği staj eğitim ücretini hastanelerin muhasebelerine yatırmanız gerekmektedir.
Staj koordinatörlüğü tarafından staj yerim Avrupa yakasındaki bir hastanede belirlenmesine
rağmen, ikamet ettiğim evime uzak, daha yakın bir sağlık kurumuna aktarabilir misiniz veya
arkadaşımın staj yeri ile değiştirebilir miyim?
- Staj yerleriniz staj koordinatörlüğü tarafından belirlendikten sonra değiştirilmesi veya başka bir
arkadaşınızla staj yerlerinizin değiştirilmesi mümkün olmamaktadır. Çünkü yerleştirmeler resmi
yazışmalarla yapıldığından, bu tür müdehaleler beraberinde çeşit problemler oluşturmaktadır.
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