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KOÜ KSYO EBELİK BÖLÜMÜ 3. SINIF 

YAZ STAJI UYGULAMA REHBERİ 

Hedefler: 

1)Öğrencilerin profesyonel ebelik bilgi ve becerilerini daha bağımsız ve uzun süreli uygulamasını sağlamak 

2)Sistematik yaklaşımla bakım vermeyi pekiştirmek, 

3)Ebelik öğrencilerinin mezuniyet kriterlerini tamamlamasını sağlamak. 

 

UYGULAMA STANDARTLARI 

1. Yaz stajı, öğrenci tarafından belirlenen uygulama alanlarında yapılır. 

2. Yaz stajı yapılacak kurumun en az 1000 yataklı devlet hastanesi veya doğumevi olması gerekmektedir. 

3. Sömestr tatilinde staj yapılacak hastanenin belirlenerek bahar döneminin  ilk ders haftasında hastanenin 

yaz stajını kabul ettiğine dair yazılı belgenin getirilmesi gerekmektedir. 

4. Uygulama, daha önceden belirlenen öğretim elemanları ve klinik ebe rehberliğinde yürütülür. 

5. Okul yönetimi tarafından belirtilen staj takvimi dışında yaz stajı yapılamaz. 

6. Yaz stajı; gündüz mesai saatlerinde 20 iş günüdür.  

7. Çalışılan kurumun/birimin belirlediği mesai saatlerine uyulur. 

8. Kılık kıyafet yönetmeliğinin belirlediği üniforma standartlarına uyulması zorunludur. (Stajda terlik 

değil üniformaya uygun ayakkabı giyilecektir) 

9. Sadece doğumhane biriminde yeşil üniforma giyilebilir, serviste ise beyaz staj üniforması giyilir. 

10. Birlikte çalışılan ebenin/klinik amirinin izni olmadan klinik terk edilemez. 

11. Sistematik yaklaşımla bakım verilir ve bu süreç kayıt edilir. 

12. Hastanın durumundaki değişimler birim çalışanlarına bildirilmelidir. 

13. Sadece mesai saatleri içinde doldurulan izlem, partograf ve bakım planları kriterlere dahil edilecektir. 

Gece nöbetleri gönüllülük ilkesine dayanır ve hastane yönetiminin iznine bağlıdır. Gece nöbeti 

saatlerinde doldurulan izlem, partograf ve bakım planları kritere dahil edilmeyecektir.. 

14. Öğrenci bir gün içinde hazırladığı aynı türden formların (sağlıklı gebe izlem, sağlıklı yenidoğan, loğusa 

gibi) yalnızca biri için bakım planı yapar, diğerlerine sadece belirlediği tanıları yazar. Riskli gebe, riskli 

yenidoğan için bakım verdiğinde hepsi için ayrı ayrı bakım planı hazırlar.  

15. Öğrenciler belirlenen rotasyon planları dışında çalıştırılamaz. 

16. Öğrencinin hastane birim kurallarına uyması zorunludur.  

17. Yaz stajında; yıl içerisinde belirlenen gebe izlem, riskli gebe izlem, doğum öncesi muayene, partograf, 

lohusa izlem ve yenidoğan formları kullanılacaktır ve kullanılan formların tamamı internette ilan edilen 

sınav günü okula getirilecektir. 

18. Doldurulan her partograf ve bakım planı bölüm amirine imzalatılmalıdır. 

19. Yaz stajı değerlendirilmesi ‘Yaz Stajı Öğrenci Değerlendirme Formu’nda yer alan kriterlere göre 

yapılacaktır. 

20. Yaz stajının yapıldığı kurum, staj sonu değerlendirme formlarını yaz stajı sınavından önce, en geç 

belirlenen tarihe kadar okul idaresine ulaştırılacak şekilde postaya vermelidir. 

21. Öğrenci sık sık okul ile iletişim kurarak belgelerinin ulaştığını teyit etmelidir. 

22. Yaz stajı sonunda, kesin tarihleri KOU KSYO  web sayfasında açıklanacak olan,  sözlü/yazılı sınav 

yapılacaktır.  

23. Sınavın yapıldığı gün Mutemet İlhan ÇAKIR ile bağlantıya geçilecek, imza karşılığında mutemetten, 

sigorta giriş ve çıkış belgeleri teslim alınacaktır.  



24. Yaz stajı sırasında alınan sağlık raporları staj süresine sayılmaz. Staj süresi sağlık raporu günü kadar 

uzar. Alınan sağlık raporu, raporun başladığı gün KOU KSYO müdürlüğüne ulaştırılmak zorundadır. 

Rapor okula fax çekilebilir, ancak fax ın ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili teyit alınmalıdır ve raporun aslı 

mutlaka okul müdürlüğüne ulaştırılmalıdır.  

25.  “Stajer Öğrenci Bilgi Formu” en geç günü mesai bitimine kadar, okulumuz mutemetine ulaştırılmalıdır.  

 

Rehber Ebe’den Beklenenler: 

1) Öğrencinin devam çizelgesini izler. 

2) Öğrencinin servise uyumunu sağlar. 

3) Öğrenciye ebelik uygulamalarında rehberlik eder. 

4) Öğrencinin doldurmakta sorumlu olduğu raporları imzalar. 

5) Uygulama sonunda öğrenci değerlendirme formunu doldurup hastane idaresine teslim eder. 

 

2013-14 Eğitim Öğretim Yılı Ebelik 3. Sınıf Yaz Stajı koordinasyonu ile ilişkili kişilerin iletişim bilgileri 

Yrd. Doç. Dr. Ayla ERGİN 0262 303 78 06 

Öğr. Gör. Nafiye DUTUCU   0262 303 78 40 

Arş. Gör. Hatice BEKTAŞ 0262 303 78 40 

Bağdagül Çiçek (Sekreterlik) 0262 303 78 01 

İlhan ÇAKIR (Mutemet) 0262 303 78 15 

Filiz UYGUR (Ebelik Bölümü Sekreteri) 0262 303 78 30 

KOU KSYO FAX 0262 303 78 03 

KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ADRES: Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi 

Kocaeli Sağlık Yüksekokulu 41380 – KOCAELİ 
 

 

Yrd. Doç. Dr. Ayla BERKİTEN ERGİN 

EBELİK BÖLÜM BAŞKANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER 

 

 1 AĞUSTOS – 28 AĞUSTOS 2014 TARİHLERİ ARASI (20 İŞ GÜNÜ) YAZ STAJI UYGULAMASI 

OLACAK.  

 8 EYLÜL 2014. GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR KURUMLARDAN EVRAKLARIN 

(DEĞERLENDİRME FORMLARI, İMZA ÇİZELGELERİ VS) GELMİŞ OLACAK.  

 10 EYLÜL 2014’DE YAZ STAJI EVRAKLARI İLGİLİ ÖĞRETİM ELEMANINA TESLİM 

EDİLECEK 

 11 EYLÜL 2014’DE YAZ STAJI YAZILI SINAVI YAPILACAK  

 


