
ÖĞRENCĠLER TARAFINDAN ĠLETĠLEN SORULAR VE CEVAPLARI* 

STAJ I VE STAJ II 

1. Staja çıkma tarihlerimiz staj komisyonunun belirlediği tarihlerden farklı olabilir mi?  

Pandemi nedeniyle kurumlar sizi, staj komisyonunun belirlemiş olduğu tarihlerden farklı 

dönemlerde staja kabul etmek isteyebilir. Stajınızı 02.08.2021-27.09.2021 tarihleri arasında 

olmak koşuluyla (akademik takvime göre de sizin uygun olduğunuz tarihler bu şekilde olduğu 

için) herhangi bir 20 iş gününde yapılabilirsiniz, staj komisyonu bunu kabul etmektedir.  

2. Staj için COVĠD-19 aĢısı nasıl olacağım?  

 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. Ancak hastanelerin 

kabul etme koşulunda aşı yaptırma zorunluluğu olması durumunda, hastane ile bireysel 

görüşmenizi tavsiye ediyoruz. Aşılama durumunuz kurumun sorumluluğundadır. 

3. Özel hastaneler orada staj yaptığımız takdirde ücret vermek istemiyor ve ücret ile ilgili 

olan maddenin staj sözleĢmesinden çıkarılması istiyorlar. Bu konuda ne yapılabilir?  

Sözleşmeden ücret ile ilgili olan maddenin çıkarılması söz konusu değildir, sözleşme 

değiştirilemez. Ancak öğrenci kendi rızasıyla ücret talep etmediğine dair dilekçeyi ilgili 

hastaneye vererek, sözleşmeyi imzalatabilir. 

4. Staj I ve Staj II’nin pandemi döneminde de yapılma zorunluluğu olduğuna dair senato 

kararı istenmektedir. 

18 Şubat 2021 Ege Üniversitesi Senato Kararı ekte sunulmuştur. 

5. Ġlk BaĢvuruda Kullanılan Resmi Yazı (EK 1),  e-imzalı olarak bize iletilebilir mi? 

 EK 1 resmi bir yazıdır, e-imza ile iletilemez. 

 Bu resmi yazıyı talep eden hastaneler için; EK 1 dekan tarafından imzalanmış şekilde 

hazırdır ve öğrencinin kendisinin temin etmesi gerekmektedir. Bunu yakınlarınız, bir 

arkadaşınız vb aracılığı ile edinebilirsiniz.  

6. CumhurbaĢkanlığı Staj Seferbirliği Programı ile kurumlardan gelen tekliflerde staj 

süresi 20 iĢ gününden fazla. Bu durumda kabul edilmeli mi? (4 ay teklif gelen 

öğrencimiz var-Kütahya) 

 Öğrencinin eğitim-öğretim dönemini etkilemeyecek ise 20 iş gününden fazla staj 

yapmasında sakınca bulunmamaktadır. Fakat akademik dönemde (derslerin olduğu 

zaman dilimlerinde) staj yapılamaz, öğrencimiz bu konuda dikkatli olmalıdır.  



 Cumhurbaşkanlığı Staj Seferbirliği Programı ile staj yapacağınız kurumda stajınızın 

“E.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Ders, Uygulama ve Stajlara İlişkin Usul ve Esaslar” 

(web sayfasında yer almaktadır, lütfen çıktı alıp inceleyiniz ve gerekirse staj yapacağınız 

hastaneye iletiniz) doğrultusunda olmasına özen gösterilmelidir. 

 Cumhurbaşkanlığı Staj Seferbirliği Programı ile yapılacak stajlarda süreye bakılmaksızın 

SGK işlemleri okul tarafından yapılacaktır. 

7. CumhurbaĢkanlığı Staj Seferbirliği Programı ile alım yapan hastaneler “kriter 

zorunluluğu olan öğrencilere öncelik tanınması adına fakülteniz yazı gönderebilir” diye 

iletmiĢler. (örn: Bartın Devlet Hastanesi 60 ebe alacağını ilan etmiĢ ama 130 baĢvuru 

gerçekleĢmiĢ). Böyle bir yazı gönderilebilir mi? 

 Bu hastanelere web sayfasında yer alan “E.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Ders, 

Uygulama ve Stajlara İlişkin Usul ve Esaslar”ın iletilmesi yeterli olacaktır. İstenen bilgi 

orada yer almaktadır. 

 02 Şubat 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş 

Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim 

Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” de (Madde 5) kuruma ibraz edilebilir. 

8. CumhurbaĢkanlığı Staj Seferbirliği Programı’na baĢvuru yaparken “Tüm kuruluĢlar” 

seçeneği iĢaretleyen öğrencilerimize Halk Sağlığı Kurumu’ndan teklif gelmiĢ. Bu 

durumda ne yapabilirler? 

Öğrencimiz, yapacağı stajın ondan beklenen kriterleri karşıladığından emin olduktan ve 

kendisi staj yerinin uygunluğunu değerlendirildikten sonra stajını yapmaya karar verebilir. 

9. Ege Üniversitesi Kadın Doğum Anabilim Dalı’ndan staj için talepte bulunabilir mi? 

 Ege Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı ile görüşmeler devam 

etmektedir. 

 Anabilim dalından kabul gelmesi durumunda öğrencilerin kalabilmesi için yurt ile 

irtibata geçilecektir.  

 

*SORULAR PANDEMĠ KOġULLARININ ġU ANKĠ DURUMUNA 

GÖRE CEVAPLANDIRILMIġTIR. GELECEK DÖNEMLERDEKĠ 

DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE YENĠ KARARLAR VEYA SONUÇLAR 

ORTAYA ÇIKABĠLĠR. 


