
2018-2019 BAHAR DÖNEMİ MESLEKİ UYGULAMA-2 DERSİ STAJ KURALLARI 

NOT: BU BELGENİN HER STAJ GÜNÜ ÖĞRENCİDE BULUNMASI ZORUNLUDUR… 

1- Staj süresi 11 gün olup öğrenci 1 gün devamsızlık hakkına sahiptir. Devamsızlık hakkının hastalık ve zorunlu 

hallerde kullanılması tarafımızdan tavsiye edilir. 

2- Kişiye 1 gün devamsızlık hakkı tanındığı için hastalık vb. gibi durumlarda alınan raporlar için ekstra bir 

devamsızlık hakkı tanınmayacaktır. Bu yüzden öğrencinin rapor almasına gerek yoktur. Kişiye tanınan 1 gün 

devamsızlık hakkının hastalık gibi durumlarda kullanılması tavsiye edilir. 

3- Öğrencinin 2  günlük devamsızlık hakkını kullanması ve daha sonrasında hastalık gibi nedenlerle rapor 

alması ve devamsızlık yapması halinde kişinin raporları kabul edilmeyecek ve devamsızlıktan öğrenci stajdan 

kalacaktır. 

4- Öğrenci 2 gün olan devamsızlık hakkını istediği zaman kullanma hakkına sahiptir. Devamsızlık yapacağı gün 

için hocayı arayıp bilgi vermesine gerek yoktur. 

5- 1. Öğretimler Pazartesi-Cuma  günü, 2. Öğretimler Salı- Çarşamba günü staja çıkacaklardır.  

6- Öğrencilerin staj yapacağı yerler zorlukla ayarlanmış olup değişmeyecektir. Lütfen staj yerinin değişimi için 

staj hocasını rahatsız etmeyiniz. 

7- Staj 08:00-17:00 saatleri arasındadır. Sorumlu hoca hastaneye ya da istasyona geldiğinde, serviste olmayan 

öğrenci yok yazılacaktır. Geç kalan ya da staj yerini erken terk eden öğrenci o gün için yok yazılacaktır. 

8- Staj saatleri arasında öğrencinin hastanede başka bir servise gitmesi yasaktır. Muayene olma vb. durumların 

staj günü yapılması yasaktır. 

9- Öğlen yemek saati 12:00-13:00 saatleri arasındadır.. 

10- Öğrenciler staj gününde üniforma, saç ve sakal bütünlüğüne dikkat etmek zorundadır. Kirli üniforma 

giymek, uzun saç ve sakal bırakmak, bayanlarda saçı toplamamak, uzun sallanan küpe takmak ve aşırı 

makyaj yapmak yasaktır. Üniforma üzerine giyilecek hırka ve takılacak eşarbın üniformaya uygun renklerde ( 

siyah, lacivert, beyaz, krem gibi. ) olması zorunludur. 

11- Giydiğiniz üniforma nedeniyle 112 çalışanlarını temsil ettiğiniz için, bu kıyafetlerle sokakta gezerken 

toplumu rahatsız edecek davranışlar yapmaktan kaçınmanız gerekmektedir. Saat 5’ten sonra üniforma ile 

sokakta gezmek ve kafelerde bulunmak yasaktır. 

12- Her öğrencinin tüm staj günleri boyunca yanında staj defteri bulundurması zorunludur. Staj yaparken 

toplanan veriler ve hocanın vermiş olduğu ödevler bu deftere yazılacaktır. Müsvedde kâğıt ya da başka 

şeylere yazılan veriler kabul edilmeyecektir. 

13- Staj günü defteri yanında olmayan öğrenci o gün için yok yazılacaktır. Unuttum, kâğıda yazdım gibi 

bahaneler kabul edilmeyecektir. 

  

  


