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SAĞLIK BAKANLIĞI 

ADANA ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

STAJ KURALLARI TAAHHÜTNAMESİ 

Adana İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde zorunlu veya isteğe 

bağlı olarak yaptığım stajımda hastanenin staj komisyonunun almış olduğu kararlar sonucu oluşturulan 

aşağıda yer alan staj kurallarını okuduğumu ve bu kurallara uyacağımı kabul ve taahhüt ederim. 

1. Staj yapacak tüm öğrencilerin kurum kurallarına ve çalışma şartlarına uyması zorunludur. 

2. Staj yapacak tüm öğrencilerin staj rotasyonlarından, imza takiplerinden Hizmet İçi Eğitim Birimi 

sorumludur. Staj uygulamalarından pratik uygulamalarından Servis Sorumlu Hemşiresi / Servis 

İdari Birim Sorumlusu sorumludur. 

3. Staj yapacak tüm öğrenciler mesleki kıyafetlerini giyerek çalışmak zorundadırlar. Tüm bölümler üst 

beyaz alt lacivert forma, siyah, lacivert veya beyaz ayakkabı giymelidir. Okullarının belirlemiş 

olduğu meslek forması kullanan öğrenciler bu durumlarını Hizmet İçi Eğitim Birimine 

bildirerek staj uygulaması yapacaklardır. 

4. Staj yapacak tüm öğrencilerin bıyıksız, sakalsız ve makyajsız çalışmaları gerekmektedir. 

5. Staj yapacak tüm öğrencilerin Kurum sınırları içerisinde tütün ve tütün mamulleri tüketmeleri 

yasaktır.  

6. Stajyerlerimizin yemek saati 12.30’da başlayıp 13.30’da biter. Birimlerindeki staj arkadaşları ile 30 

dakikalık ara olacak şekilde 2 grup şeklinde yemek arasına çıkacaklardır. Ana binada B1 katında 

bulunan yemekhanede yemeklerini yiyeceklerdir. 12.30 öncesi yemeğe çıkmak yasaktır. 

7. Staj yapacak tüm öğrencilerin staj başlangıcında Hizmetiçi Eğitim Birimi tarafından verilen Stajyer 

Öğrenci tanıtım kartlarını staj bitiminde geri teslim etmeleri zorunludur. 

8. Staj yapacak tüm öğrenciler için mesai saatleri 08.00 – 16.00 arasıdır. 

9. Staj Yapacak tüm okul öğrencilerinin uygulama yapacağı klinikler/birimler eğitim komisyonu üyeleri 

tarafından belirlenerek Hizmet İçi Eğitim Birimi tarafından yönlendirilmeleri yapılacaktır. Staj 

yönlendirme kâğıdı olmaya hiçbir öğrenci kurumumuzda staj yapamayacaktır. 

10. Staj yapacak tüm öğrenciler aldıkları İş Göremezlik Raporlarını 5 (beş) iş günü içerisinde Hizmet İçi 

Eğitim Birimi’ne elden teslim etmek zorundadırlar. 

11. Staj yapacak tüm öğrencilere staja başlamadan Hizmet İçi Eğitim Birimi, Hastane Enfeksiyon Kontrol 

Komitesi, Atık Yönetim Birimi, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Birimi tarafından Genel Uyum Eğitimi 

verilecek ve kayıt altına alınacaktır. 

12. Staj yapacak tüm öğrencilerin staj sonu notları: Hizmet İçi Eğitim Biriminde Staj Öğretmeni ve 

servis sorumlu hemşiresi/birim sorumlusu tarafından görüş formu doldurularak, öğrenci ödevi 

değerlendirilerek verilecek. 

13. Staj yapacak öğrenciler staj yerlerine gelmedikleri zaman ilgili birimlerin/kliniklerin sorumluları 

tutanak tutarak Hizmet İçi Eğitim Birimine bildireceklerdir. Bildirilmedikleri durumlarda 

sorumluluk öğrencinin staj yaptığı klinik/birim sorumlusundadır. 

14. Hizmet İçi Eğitim Birimi’nin bilgisi olmadan hiçbir hastane çalışanı öğrenciye izin veremez. İzin 

almak isteyen   öğrenciler dilekçelerinde açıkça mazeret belirtmek zorundalardır. 

15. Devamsızlık yapan Stajyer öğrenciler kendi isteklerine göre staj telafisi yapamazlar (Sigortaları 

bittiğinden dolayı). Ancak okullarından gelecek ikinci bir üst yazı ile staj yapabilirler. 

16. Staj yapacak tüm öğrenciler alanlarındaki uygulamaları servis sorumlu hemşiresi/birim sorumlusu 



gözetiminde yapacaklardır. İşletmede Mesleki Beceri Eğitimi öğrencilerimizin (lise) hasta veya 

hasta yakını için invaziv herhangi bir işlem yapması yasaktır. Meslek tanımları içerisinde yer alan 

diğer uygulamaları yapabilirler. 

17. Kurumumuzda staj ve mesleki uygulama yapan ön lisans ve lisans öğrencilerimiz meslek 

tanımlarının gerektiği şekilde invaziv işlem ve diğer işlemleri servis sorumlu hemşiresi/birim 

sorumlusu gözetiminde yapacaklardır. 

18. Stajyer öğrencilerin tamamı bölümlerine göre meslek tanımlarının dışında hiçbir iş 

yapmayacaklardır. 

19. Radyasyon alanlarında rotasyon yapılan öğrenciler İş Sağlığı ve Güvenliği Birimine 

yönlendirilecektir. 

20. Kurumumuzda staj yapacak tüm öğrenciler İş Sağlığı ve Güvenliği tarafından istenen tahlilleri 15 

(on beş) gün önceden herhangi bir sağlık kuruluşunda yaptırarak sonuçları ile kurumumuza 

başvurmak zorundadırlar. 

21. İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası olan stajyerler belgelerini ibraz etmek zorundadır. Belgesi 

olmayan stajyerlere 16 Saatlik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi kurumumuz tarafından verilecektir. 

22. Yukarıda yer alan Kurum Staj Komisyon Kararlarına uymayanlar için kurumumuz yapılan 

sözleşmede tek taraflı fesh hakkına sahiptir. 
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