
STAJYER ÖĞRENCİLERDEN STAJ BAŞLANGICINDA İSTENECEK BELGELER 
 

1. Öğrenci Belgesi ( e-Devlet ya da Okuldan Islak İmzalı) 
2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 3- Fotoğraf 1 Adet 
3. SGK Durum Belgesi - ( st mail adreslerinizden ya da e-devlet üzerinden arama kısmına ‘’4A İşe 

 Giriş-Çıkış bildirgesi’’ yazarak ilgili ekrandan belgenizi oluşturabilirsiniz, sigorta belgeleriniz 

uygulamaya çıkmadan 2 iş günü öncesinde gönderilecektir. Hastanelerinize evraklarınızı teslim 

ederken bu bilgiyi verebilirsiniz.) 

4. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitimi Aldığına Dair varsa Belge ya da Transkript (Transkript 

Okuldan Onaylı Olmalı Olmalı ) (ALMS sisteminden online eğitim ile alınır. Sorularınız için 

atilla.ucan@uskudar.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz) 

5. Zorunlu Staj Formu/ Staj Kabul Formu 2 Nüsha (Kariyer Merkezi Web Sayfasından çıkarabilirsiniz 

ya da forma ulaşmak için tıklayın.) 

6. Mesleki Eğitim Staj Sözleşmesi (Kariyer Merkezi Web Sayfasından çıkarabilirsiniz ya da forma 

ulaşmak için tıklayın.) 
 

7. Yaka Kartı (Okul Logosu olan okul giriş kartı) 

8. Staj Yapılacak Bölüm ile ilgili Forma (İlgili Hastane İle iletişime Geçilerek) 

9. Aile Hekimliğinden Aşı Kartı (Tetanoz) 

* KKK (Kızamık, Kabakulak ve Kızamıkçık) 

**Suçiçeği 

***Hepatit A ve Hepatit B 

10. Sağlık Kurul Raporu ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir’’ ibareli olması gerekmektedir. 

(Göz uzman muayenesi, psikiyatri muayenesi sonuçları olmalı) 

*Gerektiğinde İş Yeri Hekiminin Uygun Gördüğü Diğer Tetkik, Tahlil ve Belgeler 

**Özel veya Devlet Hastanelerinden Temin Edilebilir. Ancak öncelikle staj yapılacak kurum ile 

iletişime geçilmelidir 

*** Rapor en fazla 2 (iki) ay öncesine ait olmalıdır (staj başlangıç tarihinden) 

**** Islak İmzalı Öğrenci Belgesi ile ücretsiz olarak Kamu Hastanelerinden temin edilebilmektedir. 

 
 *İSTENEN TETKİKLER 

-HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak IgM ve IgG, 

Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan Grubu sonuçları, 

-KBB uzman muayenesi veya odyometri sonucu ( gürültü riski olan yerlerde staj ya - 

EKG raporu ve akciğer grafisi raporu, 

-Göz uzman muayenesi, psikiyatri muayenesi sonuçları, 

 
-Radyoterapi bölümü için ; ek olarak atipik hücre açısından periferik yayma, TSH, serbest T4 

tetkiki, dermatolojik muayene sonuçları. (Dozimetre istenilmesi konusunda hastane ile iletişime 

geçilmelidir. Üniversitemiz tarafından verilmemektedir.) 

 
-Radyolojide staja başlayacaklardan; ek olarak atipik hücre açısından periferik yayma (Varsa 

Hematoloji Uzmanı yoksa Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji 

Uzmanı tarafından yapılır), TSH, serbest T4 tetkiki, dermatolojik muayene sonuçları, 

 
-Ameliyathanede staja başlayacaklardan; ek olarak Solunum Fonksiyon Test sonuçları, 

 

-Patoloji Laboratuvarında staja başlayacaklardan; ek olarak atipik hücre açısından periferik 

yayma (Varsa Hematoloji Uzmanı yoksa Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Enfeksiyon ve Klinik 

Mikrobiyoloji Uzmanı tarafından yapılır) ve solunum fonksiyon testleri sonuçları, 
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-Mikrobiyoloji Laboratuvarında staj yapacak öğrencilerden; ek olarak Hepatit A (Anti HAV IgG) 

markerleri, 

 
-Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Staja Başlayacaklardan; ek olarak dermatolojik muayene, 

solunum fonksiyon testi 

 
 
 

*Bu evraklar yalnızca devlet hastanelerinde uygulamaya çıkacak öğrenciler 

tarafından hazırlanacak ve uygulama başlangıç tarihinden ÖNCE hastanenin eğitim 

hemşiresi ya da Çalışan Sağlığı Uzmanı’na öğrenci tarafından teslim edilmesi 

gerekmektedir aksi takdirde öğrenciler alan uygulamasına zamanında 

başlayamazlar! 

*Öğrenciler toplamaları gereken evraklar hakkında uygulamaya çıkacakları 

hastanelerin ‘’ Eğitim Birimleri/Eğitim Hemşireleri’’nden bilgi alabilirler. İl Sağlık 

Müdürlüğü tarafından hastanelere öğrenci bilgileri henüz iletilmemiş olsa bile 

evrak toplama süreçlerini hastanenizden bilgi alarak tamamlamalısınız. 

* Hastanelere isimlerinizin ulaşması ile ilgili süreç devam etmektedir. Hastaneye 

isimleriniz evrak süreçlerini tamamladığınızda iletilmiş olacaktır. 


