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GÜNDEM: 

1. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunun 14/05/2020 tarih ve 572 sayılı toplantısında alınan 

kararlar doğrultusunda yüksekokulumuz öğrencilerinin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Zorunlu 

Meslek Stajları ile ilgili esasların COVID-19 pandemisi sebebiyle yeniden belirlenmesi konusunun 

görüşülmesi. 

 

TOPLANTIYA KATILANLAR: 

 

Dr.Öğr.Üyesi Vedat Kadir ÖZKAN        Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu Başkanı 

Doç.Dr. Sibel AVUNDUK                       Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Başkanı (Üye) 

Dr.Öğr.Üyesi Yusuf SAMANCIOĞLU   Optisyenlik Program Başkanı (Üye) 

Öğr.Gör. Neşe ŞAYAK                            Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Program Başkanı (Üye) 

Öğr.Gör. Serap BOZKURT                      Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Program Başkanı (Üye) 

Öğr.Gör. Zeynep ACAR                           Yaşlı Bakımı Program Başkanı (Üye) 

 

 

Yüksekokulumuz Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, 20/05/2020 tarihinde saat 13:30’da Staj ve Eğitim 

Uygulama Kurulu Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Vedat Kadir ÖZKAN başkanlığında toplanarak aşağıdaki 

kararları almıştır: 

 

KARAR 1 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Kayıt Döneminde Zorunlu Meslek Stajı/Stajlarını 

alan Yüksekokulumuz öğrencilerinin Zorunlu Meslek Stajı ile ilgili esasların COVID-19 pandemisi 

sebebiyle yeniden belirlenmesi konusu görüşüldü.  

 

Yapılan görüşmeler sonunda; 

 

a. Yüksekokulumuz öğrencilerinin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi Zorunlu Meslek Stajı 

sürelerinin Üniversitemiz Senatosunun Karar 1/16. Maddesi gereğince %50’ye (Optisyenlik 

Programında 10, diğer programlarda 15 iş gününe) indirilmesine; 

 

b. Üniversitemiz Senatosunun Karar 1/17. Maddesi gereğince Zorunlu Meslek Stajı devam ederken 

pandemi nedeni ile meslek stajı yarıda kesilen, meslek stajı süresinin %50 sini tamamlayan 

öğrencilerin staj sürelerinin yeterli kabul edilmesi, meslek stajının %50’sini tamamlamamış olanlara; 

stajın kalan kısmının staj yapılan işyerlerinde veya öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm, programlarda 

uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacak çalışmalarla (ödev, proje, portfolyo, vaka analizi, rapor yazma, 

canlı performans kaydı, video kaydı, sunum kaydı vb.)  tamamlatılmasına; 

 

 

 

 

 

 



 

 

c. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders kayıt döneminde almış olmak şartıyla Zorunlu 

Meslek Stajını yüzyüze kamu veya özel sektör kurumlarında yapmak isteyen öğrencilerden 

Üniversitemiz Senatosunun Karar 1/18. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2020 tarihine kadar, “Staj 

Başvuru Formu” eklenmiş olan “Kendi isteğimle zorunlu meslek stajımı yüzyüze yapmak 

istiyorum.” dilekçelerinin program başkanlıklarının koordinatörlüğünde akademik danışmanlar 

tarafından alınarak uygun görülen işyerlerinde yüzyüze yapmalarına;  

 

d. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders kayıt döneminde almış olmak şartıyla Zorunlu 

Meslek Stajını  kayıtlı olduğu okulun  bölüm-programlarında yapmak isteyen öğrencilerin 

Üniversitemiz Senatosunun Karar 1/19. Maddesi gereğince 1 Temmuz 2020 tarihine kadar “Staj 

Başvuru Formu” eklenmiş olan dilekçeleri ile başvurmaları halinde program başkanlıklarının 

koordinatörlüğünde akademik danışmanlar tarafından meslek stajı yerine uzaktan öğretim 

yöntemiyle  yaptırılacak çalışmalarla (ödev, proje, portfolyo, vaka analizi, rapor yazma, canlı 

performans kaydı, video kaydı, sunum kaydı vb.) meslek stajlarını yapmalarına;  

 

e. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders kayıt döneminde almış olmak şartıyla Zorunlu 

Meslek Stajını  kayıtlı olduğu okulun  bölüm-programlarında yapmak isteyen öğrenciler için meslek 

stajı yerine uzaktan öğretim yöntemiyle  yapılacak çalışmaların (ödev, proje, portfolyo, vaka analizi, 

rapor yazma, canlı performans kaydı, video kaydı, sunum kaydı vb.) 10 Temmuz 2020 tarihine kadar 

program başkanlıklarının koordinatörlüğünde akademik danışmanlar tarafından DYS üzerinden ilan 

edilmesine (Senato Karar 1/20. Maddesi); Zorunlu Meslek Stajı yerine öğrenci tarafından yapılan 

çalışmanın 21 Ağustos 2020 günü saat 24.00’a  kadar öğrenci tarafından  DYS’ye yüklenmesine 

(Senato Karar 1/21. Maddesi), Staj komisyonunun ve kurulunun değerlendirmesini yaparak en geç 10 

Eylül 2020 tarihi saat 24.00’a kadar staj başarı durumunun ilan edilmesine (Senato Karar 1/22. 

Maddesi);  

 

f. Yüzyüze staj yapacak öğrencilerin staj başlama, staj bitiş, staj evrakları teslim, Program Staj 

Komisyonu ve Yüksekokul Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu değerlendirme tarihlerinin Ek-1’deki 

tabloda belirtilen şekilde uygulanmasına;  

 

g. Staj işleyişinin Ek-2’de belirtilen şekilde uygulanmasına;  

 

 

 

 

 

Oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ek-1 

 

 

OPTİSYENLİK PROGRAMI 

2019 – 2020 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI MESLEK STAJLARI 

%50 AZALTILARAK HAZIRLANAN 

Staj Başlama–Bitiş, Evrak Teslim, Program Staj Komisyonu ve 

Yüksekokul Staj Kurulu Değerlendirme Tarihleri 

 

 

 

 

 

NOT: Staj evraklarının en son teslim tarihi 14.09.2020, Program Staj 

Komisyonu ve Yüksekokul Staj Kurulu değerlendirme tarihi 18.09.2020’dir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staj Başlama 

Tarihi 

 

Staj Bitiş Tarihi 

 

Staj Evrakları Teslim 

Tarihi 

Program Staj Komisyonu ve 

Yüksekokul Staj Kurulu 

Değerlendirme Tarihi 

10 iş günü 20 iş günü 10 iş günü 20 iş günü 10 iş günü 20 iş günü 

15.06.2020 26.06.2020 10.07.2020 03.07.2020 17.07.2020 07.07.2020 07.08.2020 

22.06.2020 03.07.2020 20.07.2020 06.07.2020 27.07.2020 07.07.2020 07.08.2020 

29.06.2020 10.07.2020 27.07.2020 17.07.2020 04.08.2020 07.08.2020 07.08.2020 

06.07.2020 20.07.2020 05.08.2020 27.07.2020 14.08.2020 07.08.2020 28.08.2020 



 

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ - TIBBİ 

DOKÜMANTASYON ve  

SEKRETERLİK - TIBBİ TANITIM ve PAZARLAMA – YAŞLI 

BAKIMI PROGRAMLARI 

 2019 – 2020 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI MESLEK STAJLARI 

%50 AZALTILARAK HAZIRLANAN 

Staj Başlama–Bitiş, Evrak Teslim, Program Staj Komisyonu ve 

Yüksekokul Staj Kurulu Değerlendirme Tarihleri 
 

 

 

 

 

 

NOT: Staj evraklarının en son teslim tarihi 14.09.2020, Program Staj 

Komisyonu ve Yüksekokul Staj Kurulu değerlendirme tarihi 18.09.2020’dir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staj 

Başlama 

Tarihi 

 

Staj Bitiş Tarihi 

 

Staj Evrakları Teslim 

Tarihi 

Program Staj Komisyonu 

ve Yüksekokul Staj Kurulu 

Değerlendirme Tarihi 

15 iş günü 30 iş günü 15 iş günü 30 iş günü 15 iş günü 30 iş günü 

15.06.2020 03.07.2020 27.07.2020 06.07.2020 04.08.2020 07.07.2020 07.08.2020 

22.06.2020 10.07.2020 05.08.2020 17.07.2020 14.08.2020 07.08.2020 28.08.2020 

29.06.2020 20.07.2020 12.08.2020 27.07.2020 21.08.2020 07.08.2020 28.08.2020 

06.07.2020 27.07.2020 19.08.2020 04.08.2020 26.08.2020 07.08.2020 28.08.2020 



 

 

 

Ek-2 

STAJ İŞLEMLERİ 

1. Yüzyüze Staj Yapacaklar İçin 
 

Meslek Stajı okuldan mezun olabilmeniz için zorunlu olarak 

başarmanız gereken kredili bir derstir. 

Öğrencinin stajını yapabilmesi için her eğitim-öğretim yılının Bahar 

Dönemi’nde “Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları” haftasında Meslek Stajını 

ve/veya stajlarını bir ders olarak almış olması gerekir.  Ders olarak 

alınmayan ve “Ders Kayıt Formu”nda belirtilmemiş olan staj yapılamaz. 

Meslek stajları, Staj Uygulama ve Eğitim Kurulu tarafından belirlenen 

tarihlerde yapılmalı ve staj evrakları ilan edilen teslim tarihinde mutlaka 

öğrenci işleri bürosuna imza karşılığında teslim edilmeli veya kargo ile 

ulaştırılmalıdır. Aksi takdirde “TT” notu verilerek meslek stajı başarısız 

olarak değerlendirilir. Bu durumda, takip eden eğitim-öğretim yılının 

Bahar Dönemi’nde ders olarak yeniden alınması gerektiğinden normal 

öğrenim süreniz uzayabilir.   

 

STAJA BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER: 

Staj Başvuru Dilekçesi ve Staj Başvuru Formu Temini: Staj öncesi 

işlemlerinin en önemlisi “Öğrenci Staj Dilekçesi” ve “Staj Başvuru Formu”nun 

yüksekokulumuz öğrenci işleri bürosundan veya yüksekokulumuz internet 

adresinden (http://www.saglikmyo.mu.edu.tr/tr/dokuman) temin edilmesidir. 

Dilekçe verilmeden önce yüzyüze staj yapılacak işyeri ile görüşülüp işyerinin 

kabul etmesi durumunda “Staj Başvuru Formu” doldurulup işyerine 

imzalatıldıktan sonra yukarıda belirtilen web adresinden (linkten) indirilen 

dilekçeye (ıslak imzalı) eklenerek akademik danışmanların e-posta adresine 

gönderilecektir. 

Öğrenci dilekçeleri ve dilekçeye ekli “Staj Başvuru Formu” 15 Haziran 

2020 tarihinde başlayacaklar için en geç  08 Haziran 2020; 22 Haziran 2020 

tarihinde başlayacaklar için 15 Haziran 2020; 29 Haziran 2020 tarihinde 

başlayacaklar için 22 Haziran 2020; 06 Temmuz 2020 tarihinde 

başlayacaklar için 01 Temmuz 2020 tarihine kadar akademik 

danışmanların  e-posta  adresine gönderilecektir. 

 

 

 

 

http://www.saglikmyo.mu.edu.tr/tr/dokuman
mailto:saghiz@mu.edu.tr
mailto:saghiz@mu.edu.tr


STAJ ESNASINDA YAPILACAK İŞLEMLER: 

Staj Uygulaması: Staj yapacağınız tarihlerdeki mesai saatlerinde iş yeri 

tarafından size mesleğinizle uygun olarak verilen işleri yaparken aynı zamanda 

yaptığınız işlemleri ayrıntılarıyla staj dosyasına rapor olarak yazmanız 

gerekmektedir. Staj dosyasını (defterini) yukarıda belirtilen linkten 

indirebilirsiniz. 

Haftalık Rapor: Staj dosyanızda haftalık olarak hangi bölümde çalıştığınız ve 

kısaca neler yaptığınız (başlıklarıyla) bu bölüme yazılacaktır. Konuların 

detaylarının hangi günlük rapor sayfasında olduğunu gösteren sayfa numaraları 

verilecektir.  

Günlük Rapor: Haftalık raporların günlük olarak detaylarıyla açıklandığı 

bölümdür. Bu raporları günlük olarak tutmanız ve sonrasında ise bu günlük 

raporlarınızı iş yerine staj bitiminde tek tek onaylatmanız (İşyeri kaşesi/Mühür 

ve imza) gerekmektedir. Bu işlemler tamamen sizlerin sorumluluğundadır. 

Staj başladıktan sonra staj yeri değiştirilemez. Geçerli mazeretleri 

sebebiyle (iş yerinin herhangi bir sebeple çalışmalarına ara vermesi, 

durdurması veya kapanması/kapatılması, grev ve lokavt uygulaması ve 

doğal afet durumlarında) staj yerini değiştirmek veya stajını bırakmak 

isteyen öğrenciler üç gün içerisinde akademik danışmanlarını ve 

yüksekokul müdürlüğünü (öğrenci işleri bürosunu) bilgilendirmek 

zorundadırlar. Aksi takdirde staj geçersiz sayılarak TT notu ile 

değerlendirilir. 

STAJ BİTİMİNDE YAPILACAK İŞLEMLER: 

Dosya İşyeri Onayı: Staj bitiminde dosyanızı staj yaptığınız iş yerindeki yetkili 

kişiye onaylatıp (İşyeri kaşesi/Mühür ve imza) stajınızı bitirebilirsiniz. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var! Staj yaptığınız işyerinin 

sizin değerlendirmenizi yaptığı “İşyeri Değerlendirme Formu”nu (staj 

dosyanızın içerisinde) dosyanızla birlikte ağzı kapalı ve mühürlü bir zarf 

içerisinde getirmelisiniz. 

Dosya Teslimi: Staj dosyanızı “Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu”nun belirttiği 

teslim tarihine kadar öğrenci işleri bürosuna imza karşılığında teslim etmeniz 

veya kargo ile göndermeniz gerekmektedir. Kargo veya posta ile yapılan 

gönderimlerde meydana gelebilecek gecikmelerde sorumluluk tamamen size 

aittir.  

*Staj evraklarının en son teslim tarihi 14 Eylül 2020’dir. Bu tarihten 

sonra gelen/teslim edilen staj evrakları değerlendirilmez ve öğrenci staj 

yapmamış sayılarak “TT” notu ile değerlendirilir.  

 

2. Uzaktan Öğretim Yöntemiyle Yapacaklar İçin 

Meslek Stajı okuldan mezun olabilmeniz için zorunlu olarak 

başarmanız gereken kredili bir derstir. 



         Öğrencinin stajını yapabilmesi için her eğitim-öğretim yılının Bahar 

Dönemi’nde “Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları” haftasında Meslek Stajını 

ve/veya stajlarını bir ders olarak almış olması gerekir.  Ders olarak 

alınmayan ve “Ders Kayıt Formu”nda belirtilmemiş olan staj yapılamaz. 

Meslek stajları yerine geçen çalışmalar (ödev, proje, portfolyo, vaka analizi, 

rapor yazma, canlı performans kaydı, video kaydı, sunum kaydı vb.), Staj 

Uygulama ve Eğitim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yapılmalı ve 

21 Ağustos 2020 günü saat 24.00’e kadar DYS üzerinden gönderilmelidir. 

Aksi takdirde “TT” notu verilerek meslek stajı başarısız olarak 

değerlendirilir. Bu durumda, takip eden eğitim-öğretim yılının Bahar 

Dönemi’nde ders olarak yeniden alınması gerektiğinden normal öğrenim 

süreniz uzayabilir. 

        Staj öncesi işlemlerinin en önemlisi “Öğrenci Staj Dilekçesi”nin 

yüksekokulumuz öğrenci işleri bürosundan veya yüksekokulumuz internet 

adresinden (http://www.saglikmyo.mu.edu.tr/tr/dokuman) temin edilmesidir. 

Staj yerine geçecek çalışmanın (ödev, proje, portfolyo, vaka analizi, rapor 

yazma, canlı performans kaydı, video kaydı, sunum kaydı vb.) uzaktan öğretim 

yöntemi ile yapılacağını belirten dilekçeniz ıslak imzalı olarak 1 Temmuz 2020 

tarihine kadar akademik danışmanların e-posta adresine gönderilecektir. 

        Staj yerine geçecek çalışmalar 10 Temmuz 2020 tarihine kadar program 

başkanlıklarının koordinatörlüğünde akademik danışmanlar tarafından DYS 

üzerinden ilan edilecektir. Zorunlu Meslek Stajı yerine yapılan çalışmalar 21 

Ağustos 2020 günü saat 24.00’a  kadar öğrenci tarafından  DYS’ye 

yüklenecektir.  Staj komisyonu ve yüksekokul staj kurulu değerlendirmesini 

yaparak en geç 10 Eylül 2020 tarihi saat 24.00’a kadar staj başarı durumunu 

ilan edecektir. 

 

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

                                                              Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu 
 

http://www.saglikmyo.mu.edu.tr/tr/dokuman
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