
EGE ÜNİVERSİTESİ  

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ 2020-2021 BAHAR DÖNEMİ 

 

STAJ I / STAJ II HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULAR 

 

1. Staj I / Staj II zorunlu mu? 

Evet. Staj-I 4. Dönem, Staj-II 6. Dönem zorunlu dersidir. Staj süresi 20 iş günüdür 

(160 saat) (Bakınız: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ders, Uygulama ve 

Stajlara İlişkin Usul ve Esaslar. 

https://sbf.ege.edu.tr/files/sbf/icerik/SBFusulveesaslar.pdf) 

 

2. İkamet ettiğim il dışındaki bir kurumda stajımı yapabilir miyim? 

İkametgâh zorunluluğu aramayan kurumlarda yapabilirsiniz. 

 

3. Staj tarihlerimiz staj komisyonunun belirlediği tarihlerden farklı olabilir 

mi? 

Pandemi nedeniyle kurumlar sizi, staj komisyonunun belirlemiş olduğu 

tarihlerden farklı dönemlerde staja kabul etmek isteyebilir. Fakat bölümümüzün 

belirlemiş olduğu stajlar 02.08.2021-27.09.2021 tarihleri arasında 20 iş günü 

olacak şekilde yapılmalıdır. 

Çok özel durumlar için lütfen sorumlu olduğunuz stajın öğretim elemanına 

danışın [Staj-I: Araş. Gör. Esma YÜKSEL, Staj-II: Araş. Gör. İlkay ÜNAL]. 

4. Birden fazla kuruma aynı anda başvuru yapabilir miyim? 

Evet, yapabilirsiniz. 

 

5. Hangi kurumlarda staj yapabilirim? 

Staj-I ve Staj-II kapsamında yer alan kriterlerinizi tamamlayabileceğiniz tüm 

kamu ve özel kurumlarda staj yapabilirsiniz. 

 

6. Belgelerimizi fakülteye sadece elden mi teslim edebilirim? 

Staj belgelerinizi bireysel,  yakınınız vasıtasıyla veya posta/kargo yoluyla 

iletebilirsiniz. 

 

7. İş Sağlığı Güvenliği belgelerimi nasıl alabilirim? 

İş Sağlığı Güvenliği eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerimizin belgeleri 

EGESEM tarafından fakültemize iletilmiştir. Belgelerinizi elden ve imza 

karşılığında Araş. Gör. Esma YÜKSEL’den alabilirsiniz.  

 

https://sbf.ege.edu.tr/files/sbf/icerik/SBFusulveesaslar.pdf


8. Staj süresince KYK’da kalabilmem için fakülteden belge alabilir miyim? 

Evet. Gerekli belgeyi fakülte vermektedir, alabilirsiniz. 

 

9. Mezuniyet kriterlerimizi ve föylerimizi kime imzalatacağım? 

Staj-I ve Staj-II kapsamında ilgili bölümleri doldurduktan sonra birlikte uygulama 

yaptığınız ebeye/hekime imzalatıp kaşeletmeniz gerekmektedir. Birlikte 

uygulama yaptığınız ebenin kaşesi yoksa servis sorumlusuna veya eğitim 

birimindeki sorumluya kaşeletebilirsiniz. 

 

10. Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği’ ne başvuru yapmayanlar ne yapmalı? 

Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği, tüm bilgilendirmelerinde sadece son sınıfta 

(son sınıfa geçen) öğrenim gören öğrencilere uygun olduğunu belirtmektedir 

(Bkz: https://www.cbiko.gov.tr/haberler/staj-seferbirligi-programi-basliyor 

Kimler Başvurabilir?) . Tesadüfen ara sınıflardaki öğrenciler başvuru yapabilmiş 

olsa da bu durum fark edildiğinde bu öğrencilerin ilk fırsatta elenme ihtimalleri 

çok yüksektir.  Bu program aracılığı ile öğrenci aldıklarını belirten kurumlara ara 

sınıfta okumakta olduğunuzu da belirtebilirsiniz. Ayrıca tüm kurumlar 

“Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği” programı aracılığı ile stajyer alımı 

yapmamaktadır. Bireysel başvuru kabul eden kurumlara başvurunuzu 

yapabilirsiniz. 

 
 

11. Uygulamada giyeceğimiz forma nasıl olmalı? 

Klinikte giyilecek forma; üst beyaz, alt lacivert (pantolon) olacak şekilde iki 

parçadan oluşur. Üst forma kısa veya uzun kollu olabilir. Öğrencilerin klinikte 

https://www.cbiko.gov.tr/haberler/staj-seferbirligi-programi-basliyor


kullanacakları başörtüsü düz beyaz renkte olmalı, enfeksiyon ve iş kazası riskini 

önleyecek nitelikte kullanılmalıdır. (Bakınız: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Ders, Uygulama ve Stajlara İlişkin Usul ve Esaslar. 

https://sbf.ege.edu.tr/files/sbf/icerik/SBFusulveesaslar.pdf) 

 

12. COVİD-19 aşısı olacak mıyım? 

Öğrencilerimiz için Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne başvuru yapılmıştır. Takip 

etmeniz gerekmektedir. Bununla birlikte, kurumlar “COVİD 19 aşısı uygulanmış 

olma zorunluluğu” bulundurmamaktadır. Yani, aşınız olmadan da stajınızı 

yapabilirsiniz.  

 

Koronavirüs salgını kaynaklı tüm sorululuğun tarafınıza ait olduğuna dair 

fakültemiz ve staj yapacağınız kurum sizden imzalı “Beyan ve Taahhütname” 

istemektedir.  

 

13. Staj esnasında COVİD 19 pozitif olma durumunda ne yapmalıyım? 

Stajınız sırasında COVİD 19 testiniz pozitif çıktığı anda hem staj yaptığınız kliniğe 

hem de okula bildirim yapmanız gerekmektedir. Bildiriminiz sonucunda SGK 

süreniz uzatılacaktır. Karantinada kaldığınız gün sayısı kadar stajınızın 

bitiminden sonra ek staj yapabileceksiniz. 

Ayrıca, COVİD 19 testinizin pozitif çıkması durumunda T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 

belirlemiş olduğu rehberlere göre tedavi ve takibinizi yapılmasını sağlamanız 

gerekmektedir.  

14. Stajda nöbet tutabilir miyim? 

Staj süresi boyunca 20 iş günü (hafta içi-24 saat) SGK kapsamında olmaktasınız. 

Nöbet tutmak isterseniz, kuruma dilekçe vererek nöbet tutmak istediğinizi 

bildirebilirsiniz. Bildiriminizin kabul edilmesi durumunda, nöbet sırasında ebelik 

hizmeti verdiğiniz kadınlar ve/veya yenidoğanlardan veri alarak doldurduğunuz 

mezuniyet kriterlerinin yanına “Nöbet” şeklinde belirtmeniz gerekmektedir. 

 

15. Staj yapacağım kurum, staj ücreti ödemeyeceğini belirtti. Bu durumda ne 

yapmalıyım? 

Staj yapacağınız süre boyunca (20 iş günü) SGK girişiniz fakültemiz tarafından 

yapılacaktır.  

SGK girişinin yapılmasına rağmen, kurumun ücret vermemesi yasal bir durum 

değildir.  

 

https://sbf.ege.edu.tr/files/sbf/icerik/SBFusulveesaslar.pdf

