MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HASTANELER, ADSM, İLÇE SAĞLIK
MÜDÜRLÜKLERİ, İLÇE ENTEGRE DEVLET HASTANELERİ, ACİL SAĞLIK
HİZMETLERİ İSTASYONLARINDA YAPILACAK MESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ ve YAZ
STAJLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

1. 3308 sayılı yasa gereği Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kamu/özel Mesleki
ve Teknik Ortaöğretim Okullarında öğrenim gören; Ebe Yardımcılığı, Hemşire
Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği ve hasta ve yaşlı hizmetleri alanı Hasta
Bakımı ve Yaşlı Bakımı dalları öğrencileri ile sağlık bölümleri öncelikli olmak üzere
yüksek öğrenim öğrencileri müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde Beceri Eğitimi
ve Yaz Stajı yapabilirler.
2. Başvurular, her yılın ilk ayının ilk mesai günü alınacaktır. Hastaneler, İlçe Sağlık
müdürlükleri ve Acil Sağlık Hizmetleri ve İlçe Entegre Devlet Hastaneleri başvuru
sonuçlarını her ayın sonunda Müdürlüğümüz internet sitesinden
(mersin.egitim.saglik.gov.tr.) adresine ilgili tabloyu düzenlenip, gönderecektir.
3. Sağlık kurum ve kuruluşlarımızda yaz stajı yapacak öğrenci sayısını belirlemede temel
ölçüt; öğrencinin alan/branşında, kurumda aktif çalışan kadrolu personel olmalıdır.
4. Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Kurumlarında ve Birimlerinde Beceri uygulama ve yaz
staj yapmak isteyen öğrenciler aşağıda belirtilen belgeleri başvuru evraklarını
okullarından alacakları resmi yazı ekinde eksiksiz teslim etmek zorundadırlar.
Evraklarını tamamlamayan öğrenciler staja kabul edilseler bile stajları iptal
edilecektir.
5. Klinik uygulamaya katılacak öğrencilerin [HbsAg, Anti HBs, Anti HCV, HIV, P.A.
akciğer grafısi (gerektiğinde SFT) ve EKG] tahlillerinin uygulamanın başladığı ilk
hafta içerisinde öğrencinin okuduğu okul müdürlükleri tarafından yaptırılarak, Sağlık
Kuruluşu Yöneticilerine teslim edilmesi gerekmektedir.

STAJ KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER
ÖĞRENCİ BELGESİ
NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
SGK DURUM BELGESİ
İSG EĞİTİMİ ALDIĞINA DAİR BELGE
SAĞLIK RAPORU (5. MADDEDE GEÇEN TETKİKLER DEĞERLENDİRİLECEK ve TEK HEKİM
RAPORUNA BAĞLANACAKTIR.)
STAJ YAPILACAK SAĞLIK KURULUŞUNUN ANLAŞMALI OLDUĞU BANKADAN STAJYERE AİT
HESAP NUMARASI

6. Beceri eğitimi planlaması İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğümüz
arasında yapılacak olup Hastanelerimize planlama ile ilgili bilgi verilecektir.
7. İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı yukarıda belirtilen sağlık kurumlarımızda yaz stajı ve
beceri eğitimi yapacak öğrenciler başvurularını kurum staj koordinatörlüklerine
yapacaklardır.

8. Öğrenci stajları iki dönemde gerçekleştirilir:



Okul Dönemi: Eğitim-öğretim yılında beceri/uygulama eğitimi.
Yaz Dönemi: Eğitim Öğretim yılının sona erdiği ve yeni Eğitim Öğretim yılının
başladığı tarihler arasında.

9. Staj dönemleri, başvurular; değerlendirme kriterleri, değerlendirme, yazışma,
sözleşme ve dosyalama iş ve işlemleri beceri/uygulama ve yaz stajı yapılan kurum
idaresince yürütülür.
10. Yaz stajı yapacak olan öğrencilerin, staj tarihleri, mesleki beceri/uygulama yapacağı
sağlık kurumu tarafından belirlenir. Öğrenci staj yapacağı sağlık kurumundan kabul
edilip edilmeyeceğini görüşüp, onay aldıktan sonra “staj tarihini” okuluna
bildirmelidir. Öğrencinin okulu bu tarihleri dikkate alarak staj evraklarını
hazırlamalıdır.
11. Sağlık alanında lisans tamamlama yapacak öğrenciler, uygulama dersi başvurularını
uygulamanın yapılacağı sağlık kurum ve kuruluşuna yapacaktır. Yapılan başvurular İl
Sağlık Müdürlüğüne gönderilerek onaylandıktan sonra uygulama başlatılacaktır.
Uygulama sonrası işlemlerin tamamlanarak ilgili üniversiteye gönderilmesi İl Sağlık
Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleşecektir.
12. Özürsüz olarak üç işgünü mesleki eğitime gelmeyen öğrencinin devamsızlığı en geç
iki işgünü içinde okuluna bildirilir.
13. Staj Sözleşmesi Okulu tarafından onaylanmamış, İş Güvenliği Eğitimi ve sigorta Prim
belgesinin ödendiğini belgeleyemeyen öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
14. ASHİ (Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları) stajlarında istasyondaki stajyer sayısı
birden fazla olsa bile; her ne amaçla olursa olsun mobil haldeki ambulansta(vaka
için göreve giden, tamir için servise veya malzeme tedarikine giden vb.) sadece 1(bir)
stajyer öğrenci bulunabilir.
15. Mesleki Beceri/uygulama ve stajyer öğrenciler staj yaptıkları süre içinde, TC. Sağlık
Bakanlığının mevzuatlarına ve diğer ilgili mevzuatlara uygun hareket etmek
durumundadırlar.Öğrencilerin uyarılara rağmen halen kurumumuz kurallarına
uymadıklarının tespit edilmesi durumunda,ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin
işletme şartlarına uyma başlıklı 147. Maddesi, mesleki eğitim/staj sözleşmesinin
öğrencinin görev ve sorumlulukları başlıklı 19/1.maddesi hükümleri doğrulusunda
sözleşme/protokolleri iptal edilir.
16. Öğrenciler kendi başlarına hastaya herhangi bir girişimde bulunamazlar. Ayrıca
stajları sırasında herhangi bir hastayla veya kurumsal işleyişle ilgili öğrendikleri veya
gördükleri Hasta Mahremiyeti veya Kurumsal açıdan gizliliği olan konularda basın,
diğer medya kanalları veya sosyal paylaşım siteleri yoluyla herhangi bir şekilde bir
sosyal paylaşımda bulunamazlar.
17. Öğrenciler stajları sırasında İl Ambulans Servisi Başhekimliğine ait herhangi bir
kıyafeti giyemezler veya sivil kıyafetle çalışamazlar. Okulları tarafından üzerinde
okulun adı ve stajyer öğrenci ibaresi bulunan; İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin
kullandığı kıyafetlerle renk vb. bire bir aynı olmayan; hizmete özel yazlık ve kışlık
kıyafetler temin edilmeli ve öğrenciler istasyonlarda bulundukları sürece bu
kıyafetlerle çalışmalıdırlar. Böyle bir kıyafet yok ise okuldaki uygulamalarda
kullandıkları ve ambulansta çalışmaya uygun olan kıyafetler giyilebilir. Ancak sivil
kıyafet ile ambulansa kesinlikle binilmeyecektir. Öğrencilerin kılık / kıyafetleri
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliklerine uygun olmalıdır.

18. Stajyer öğrenciler görevlendirildikleri birimlerde personelin eşyaları ile özellikle
resmi demirbaş ve sarf malzemelerini zarar vermeden, özenle kullanmak; korumak ve
kullanımları ile ilgili kurallara uymak zorundadırlar. Aksi meydana geldiği takdirde
sorumluları hakkında verilen zararın tazmini ve cezai uygulama için hukuki işlemler
başlatılır.
19. Öğrenciler, Staj yaptıkları sağlık tesislerinde okullarının belirlediği gün içi staj saatleri
dışında (staj mesai saati bitimine yakın gittikleri vakadan istasyona dönünceye kadar
geçen sürenin günlük staj bitiş saatini aştığı durumlar hariç olmak üzere) bulunmaları
yasaktır.
20. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarda staj yapacak öğrencilerin
asıl olarak iki nüsha halinde hazırlanmış devam çizelgesi ve öğrencinin staj evrakları,
staj yapılan kurum tarafından imzalanıp mühürlenerek devam çizelgesinin ıslak imzalı
nüshasının üst yazıyla ilgili kurumun mutemetlik birimine gönderecektir. Devam
çizelgesinin diğer nüshası öğrenciye teslim edilecektir.
Sağlık kurum ve kuruluşlarımızda mesleki beceri ve yaz stajı uygulamaları yukarıdaki
prensipler çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
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