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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

ATAYALVAÇ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

PANDEMİ DÖNEMİ 

Staj Uygulama ve Değerlendirme Esasları 

Kapsam: 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı bahar dönemi sonu itibariyle Kurum Stajı haricinde mezuniyeti 

için tüm şartlarını tamamlamış, Kurum Stajı’nın tamamlanmasıyla birlikte kayıtlı olduğu programdan 

mezun olabilecek durumdaki öğrencileri ve 23/03/2020 tarihi itibariyle aktif staj döneminde olup, stajları 

durdurulan öğrencileri kapsamaktadır.  

Uygulama Esasları: 

1. Kurum Stajı dersinin tanımına ve amacına uygun olacak şekilde yukarıda kapsamı belirtilmiş tüm 

öğrenciler için “Pandemi Dönemi Staj Programı”aşağıdaki şartları sağlamalıdır: 

 i) Öğrencilerin mezuniyetini engellememesi için mevcut örgün eğitimdeki Kurum Stajı ile aynı kredi ve 

AKTS’ye sahip olacaktır.  

ii) Staj programı kapsamında yer alacak stajyer öğrencilerin süreçteki sorumlulukları ve kendilerinden 

beklenilenler açık ve net bir şekilde ifade edilecektir.  

iii) İlgili programın öğrenme çıktıları ile uyumlu olacaktır.  

iv) Staj programında ne tür eğitim faaliyetlerinin yer alacağı, kapsamları ve nasıl uygulanacağı aşağıdaki 

hususlar da dikkate alınarak açık bir şekilde belirtilecektir: 

- Öğrencilerin okumalarına yönelik metin kaynakları,  

- Staj komisyonlarınca, öğrencilerin süreç içerisinde hazırlayacakları; günlük iş tanımları ve staj 

raporunun içerikleri. 

v) Staj programının süresi, örgün staj süresiyle uyumlu olacaktır.  

vi) Staj programının formatı, bölüm staj komisyonunca uzaktan staj programlarına uygun olacak staj takip 

formu (beyan formu) oluşturularak, öğrenciler sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini bu form ile 

takip edeceklerdir. Staj sonunda bu form öğrenciler tarafından birimlere uzaktan eğitim sürecinde e-posta 

yoluyla iletilecektir.  

vii) Staj sonunda ilgili öğrenciler programlarına uzaktan eğitim sürecinde staj defteri (raporu) 

hazırlayarak e-posta yoluyla göndereceklerdir. Yine staj komisyonunca talep edilmesi halinde teslim 

edilmek üzere bu defterin (raporun) ıslak imzalı hali öğrenci tarafından saklanacaktır.  

viii) Stajın değerlendirmesi, ilgili program staj sorumlusu ve staj komisyonunca e-posta yoluyla 

gönderilmiş olan staj defteri (raporu) üzerinden yapılacaktır.  

2. Staj hariç, mezuniyet için ilgili program kapsamında tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş ve salgına 

yönelik olarak 23/03/2020 tarihi itibariyle alınan kararlar nedeniyle stajı yarım kalan mezuniyet 

durumundaki öğrencilerin; 23/03/2020 tarihine kadar yapmış oldukları staj süresini gösterir belgeyi ve 

staj defterini ilgili programın staj sorumlusu ve staj komisyonunca değerlendirilmek üzere e-posta ile 

yoluyla göndermeleri (staj komisyonunca talep edilmesi halinde teslim edilmek üzere bu defterin ıslak 

imzalı halini saklamaları) gerekmektedir. 

 

 

 

 

 



T.C. 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

ATAYALVAÇ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

 PANDEMİ DÖNEMİ 

Takip Edilecek Staj Uygulama İlkeleri 

                Öğrencilerimizden staj yapacak olanlar için aşağıdaki yöntemlerden birisi, öğrencinin kendi 

tercihi doğrultusunda; imzalı dilekçesi, beyannamesi ve gerekli ise staj yapılacak kurumdan alınmış yeni 

tarihli kabul belgesi e-posta yoluyla Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na ulaştırılması 

şartıyla yürütülecektir.  

1. Mevcut programında staj döneminde olan öğrencilerden 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Yaz 

Döneminde stajını yapmak isteyen öğrenciler: 

a. Staj yeri bulmaları durumunda mevcut staj ilkelerine göre, yasal sorumlulukları kendilerine ait olmak 

kaydıyla stajlarını yapabilirler.  

b. Stajlarını daha sonra uygun olan bir dönemde yapabilirler.  

2. 23/03/2020 tarihi itibariyle, pandemi dönemi öncesinde stajına başlayıp, mevcut dönem içerisinde 

alınan tedbirler kapsamında staj süreci yarıda kalan öğrencilerden: 

a. Staj haricinde mezuniyet şartlarını sağlayanlar aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirler:  

i) 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Yaz Döneminde, stajlarının yarım kaldığı kurumda ya da kendileri 

bulmaları şartıyla alternatif bir kurumda mevcut staj ilkelerine göre kalan staj sürelerini 

tamamlayabilirler.  

ii) “Pandemi Dönemi Staj Uygulama ve Değerlendirme Esaslarına” göre stajlarını tamamlayabilirler.  

b. Staj haricinde mezuniyet şartlarını sağlamayanlar aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirler:  

i) 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Yaz Döneminde, stajlarının yarım kaldığı kurumda ya da kendileri 

bulmaları şartıyla alternatif bir kurumda mevcut staj ilkelerine göre kalan staj sürelerini 

tamamlayabilirler.  

ii) Stajlarının kalan kısmını, pandeminin sona ermesinden sonraki bir tarihte stajlarının yarım kaldığı 

kurumda ya da kendileri bulmaları şartıyla alternatif bir kurumda mevcut staj ilkelerine göre 

tamamlayabilirler.  

3. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılı sonu itibariyle staj haricindeki tüm mezuniyet şartlarını 

sağlayan mezuniyet durumundaki öğrenciler:  

a. Staj yeri bulmaları durumunda mevcut staj ilkelerine göre, yasal sorumlulukları kendilerine ait olmak 

kaydıyla stajlarını yapabilirler.  

b. “Pandemi Dönemi Staj Uygulama ve Değerlendirme Esaslarına” göre stajlarını yapabilirler. 

ÖNEMLİ NOT:1-Zorunlu Yaz Stajını Okulumuz tarafından belirtilen tarihlerde, yapacak olan 1. Sınıf 

Öğrencilerimiz Staj beyannamesi ve staj tercihlerini Bölüm Başkanlıklarına ve hakanagabey@sdu.edu.tr 

adresine göndermeleri gerekmektedir.  Zorunlu Yaz Stajını İleriki bir dönemde yapmak isteyen 

Öğrencilerimizin bu belgeleri düzenleyip göndermelerine gerek yoktur.2-Pandemi dolayısı ile yapmakta 

oldukları zorunlu yaz stajları yarım kalan ve mezun durumda olup, sadece zorunlu yaz stajı kalan 

Öğrencilerimizden stajlarını yapacak olanların staj beyannamesi ve staj tercihlerini Bölüm Başkanlıklarına 

ve hakanagabey@sdu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. 
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T.C. 
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ATAYALVAÇ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 
PANDEMİ DÖNEMİ  

Staj Tercih Beyannamesi 
Ad  

Vesikalık 
Fotoğraf 

Soyad  

Öğrenci No  

Bölüm  

Öğretim ☐  I. Öğretim                             ☐  II. Öğretim 

Staj Durumu 

☐1. Yeni staj ☐2.23/03/2020 tarihi itibariyle alınan tedbirler kapsamında yarım kalan staj 

Stajın Başlangıç Tarihi  …/…/…… Stajın Yapıldığı Kurum Adı:  

Tamamlanan Gün Sayısı ……gün  

Tercih Edilen Staj Uygulama Yöntemi 

1.☐ 
Mevcut programında staj döneminde olan öğrencilerden 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı yaz 
döneminde staj yeri bulmaları durumunda mevcut staj ilkelerine göre, yasal sorumlulukları 
kendilerine ait olmak kaydıyla stajlarını yapabilirler.  

 

2. 
13/03/2020 tarihi itibariyle, pandemi dönemi öncesinde stajına başlayıp, mevcut dönem 
içerisinde alınan tedbirler kapsamında staj süreci yarıda kalan öğrencilerden: 

 Staj haricinde mezuniyet şartlarını sağlayan 

☐ 
2019-2020 Eğitim Öğretim yılı yaz döneminde, stajlarının yarım kaldığı kurumda ya da kendileri 
bulmak şartıyla alternatif bir kurumda mevcut staj ilkelerine göre kalan staj sürelerini 
tamamlayabilirler. 

☐ “Pandemi DönemiStaj Uygulama ve Değerlendirme Esaslarına” göre stajlarını tamamlayabilirler. 

 Staj haricinde mezuniyet şartlarını sağlamayan 

☐ 
2019-2020 Eğitim Öğretim yılı yaz döneminde, stajlarının yarım kaldığı kurumda ya da kendileri 
bulmak şartıyla alternatif bir kurumda mevcut staj ilkelerine göre kalan staj sürelerini 
tamamlayabilirler. 

☐ 
Stajlarının kalan kısmını, pandeminin sona ermesinden sonraki bir tarihte stajlarının yarım 
kaldığı kurumda ya da kendileri bulmak şartıyla alternatif bir kurumda mevcut staj ilkelerine 
göre tamamlayabilirler. 

 

3. 
2019-2020 Eğitim Öğretim yılı bahar dönemi sonu itibariyle staj haricindeki tüm mezuniyet 
şartlarını sağlayan mezuniyet durumundaki öğrenciler: 

☐ 
Staj yeri bulmaları durumunda mevcut staj ilkelerine göre, yasal sorumlulukları kendilerine ait 
olmak kaydıyla stajlarını yapabilirler. 

☐ “Pandemi Dönemi Staj Uygulama ve Değerlendirme Esaslarına” göre stajlarını yapabilirler. 

Yukarıda tercih ettiğim staj sürecinde oluşabilecek her türlü risklerde sorumluluk tarafıma ait 
olup, süreçlerle ilgili hiçbir konuda Süleyman Demirel Üniversitesi’nin hiçbir birimi ve/veya 
çalışanı mesul değildir. Tarafıma ileride oluşabilecek tüm hukuki konularda ve muhtemel 
mağduriyetler hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 
 

Ad-Soyad : 
İmza          : 
Tarih         :  .…/.…/…… 
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ATAYALVAÇ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

……………………………………..…BÖLÜM BAŞKANLIĞI’NA 

 

 

Bölümümüzde kayıtlı olduğum program kapsamında yükümlü olduğum zorunlu yaz staj dersi ile 

ilgili tercihimi gösterir beyan formu ve diğer gerekli evraklar ekte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

 

 

 Adı- Soyadı  : 

 Öğrenci Numarası : 

 Tel   : 

 İmza  : 

   

 

EKLER: 

Beyanname – 1 adet ıslak imzalı 

Staj kabul belgesi – 1 adet güncel tarihli ve ıslak imzalı (gerekli olması durumunda) 

 


