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Fotoğraf

…../…../……….
…../…../……….
…… iş günü

…./…./20….
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE,
Yukarıda vermiş olduğum bilgiler doğrultusunda …./…./……… - …./…./……… tarihleri arasında
hastanenizde zorunlu stajımı yapmak istemekteyim. Kabulüm sonrası 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu
hükümleri uyarınca zorunlu ….. iş günü “İş kazası ve meslek hastalığı” sigortası pirimi okulum tarafından
yapıldıktan sonra tarafınıza bildireceğimi ve staj uygulamam süresince kurumunuzun “Staj Usul ve
Esasları”na uyacağımı tarafınıza bildiririm.
Olurlarınıza arz ederim.
Adı Soyadı
İmza

Ekler:
1. Okul Staj Başvuru Formu
2. T.C. Kimlik Fotokopisi
3. İSG Sertifika Fotokopisi veya İSG dersi alanlar için Transkript
4. Kan Grubu Kartı (Ehliyet fotokopisi olabilir)
5. Tek Hekim Sağlık Raporu (ASM veya OSGB’lerden HBsAg, Anti HCV, Anti HIV, RPR/VDRL serolojik testlerin yaptırılıp
yorumlanması ve staj yapmasında sağlık açısından uygun olduğu)
6. Hepatit B ve Tetanoz Aşı Kartları Fotokopisi
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Stajyer Öğrenci Yükümlülükleri
ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde staj hakkı kazanan öğrenciler staja başladığında
aşağıda bulunan kurallara uyum konusunda sorumludurlar:
 Staj yapacak öğrenciler Staj Başvuru Formu ve eklerinde belirtilen evraklar ile başvuru tarihleri arasında
hastanemizin Eğitim Birimi’ne bireysel başvuru yapmaları gerekmektedir. Kişi başvurularını eksiksiz yapmakla
ve takibini sürdürmekle yükümlüdür.
 Staj başvurusu kabul edilen öğrenci 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümleri gereği okuluna zorunlu
sigortasını yaptırır ve staja başlamadan önce hastanemizin Eğitim Birimi’ne teslim eder. Sigorta bildiriminde
bulunmayan öğrencilerin staj başvuruları iptal edilir.
 COVID-19 Pandemisi nedeniyle stajyer öğrenci riskli birimlerde çalıştırılmayacak olup, hastane içerisinde
riskli alanlarda bulunmaları yasaktır. Olası bulaşı önlemek için hastanemizin enfeksiyon önlemleri doğrultusunda
uygun ekipman kullanımı, sosyal mesafe uyarıları vb. tüm önlemlere uyulacaktır.
 Stajlar Eğitim Birimi koordinatörlüğünde ilgili bölüm yöneticilerinin sorumluluğunda sürdürülür.
 Stajyerler staja başladıkları ilk gün Eğitim Birimi ve Enfeksiyon Hemşireleri tarafından “Stajyer Öğrenci
Genel Uyum Eğitim Programı” çerçevesinde eğitimlerini alıp, staj yapacakları ilgili birim yöneticine
yönlendirilirler.
 Hastanemiz içinde kapalı alanlarda ve dış kapı önlerinde sigara içmek yasa gereği yasaktır.
 İdari izin olmaksızın hastane içinde fotoğraf çekmek, sosyal medya hesaplarında paylaşmak yasaktır.
 Mesai saatleri içinde tanıtıcı kimlik kartı takmak zorunludur. Her öğrencinin yaka kimlik kartı görünür şekilde
üzerinde olacaktır.
 Stajda giriş-çıkış mesai saatlerine uyulur, günlük imza föyü birim sorumlularının gözetiminde imzalanır.
 Klinik uygulama yapacak öğrencilerin formaları (varsa önlükleri) ile bulunmaları, İdari ve teknik birimlerde
staj yapacak öğrencilerin resmi kıyafetlerle bulunmaları gerekmektedir.
 Staj saatleri boyunca hastane sınırları dışına çıkılması yasaktır.
 Resmi evraklar üzerinde oynama, karalama, tahrifat yapılması yasaktır. (İmza föyleri vb.)
 Hastanemizin stajyer öğrencilere izin verme yetkisi yoktur. Devamsızlıklarını raporla belgelendirip okullarının
belirttikleri kadar devamsızlık hakları vardır.
 Okulla ilgili (sınav, ödev teslimi, hocanın çağırması vb.) geçici ayrılma durumlarında herhangi bir yetkiliden
imzalı-kaşeli yazı istenir.
 Uygulama öğrencisi, uygulama alanındaki çalışma düzenine uymak, bölüm yöneticisinin direktifleri ve
gözetiminde uygulama yapmak; tüm çalışanlar ile iyi ve olumlu ilişkiler içinde olmak durumundadır.
 Stajyerler uygulama alanındaki her türlü araç ve gereci dikkatli kullanmak ve iş güvenliğini sağlamakla
yükümlüdürler.
 ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde staj yapacak öğrencilere yaptıkları stajın ücretsiz olduğu
açıkça anlatılmıştır.
Lütfen aşağıdaki bölümü “Okudum, anladım ve kabul ediyorum” şeklinde imzalayınız.
……………………………………………………………………………………………………….……………..
…./…./20….
Adı Soyadı
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