T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ODYOLOJİ BÖLÜMÜ
STAJ VE KLİNİK ÇALIŞMA YÖNERGESİ
AMAÇ VE KAPSAM
Madde 1
: Bu yönergenin amacı İ.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü
öğrencilerinin ikinci ve üçüncü yıl yaz döneminde yapılan Yaz Stajı I, Yaz Stajı II ile son
sınıfta yapılan yarıyıl içi klinik çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinde uygulanacak
esasların belirlenmesidir. Bu yönerge; staj ve klinik çalışma dönemindeki öğrencilerin eğitim
şeklini, görevlerini, amaçlarını, sorumluluklarını ve staj-klinik çalışma sorumlularını ve
görevlerini kapsamaktadır.
STAJ ÇALIŞMALARININ ZORUNLULUĞU
Madde 2
: Her öğrenci pratik çalışma deneyimi kazanmak, uygulama yeteneklerini
geliştirmek ve iş yaşamına uyum sağlamak amaçları ile İ.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi
Odyoloji Bölümü tarafından uygun görülen kurumlarda bu yönerge hükümleri uyarınca staj
yapmak zorundadır.
STAJLARIN YAPILACAĞI KURUMLAR
Madde 3
: İ.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü öğrencilerinin klinik çalışma
ve stajları İstanbul Üniversitesi’ne bağlı kliniklerde veya Bölüm Başkanlığının önerisiyle
Fakülte yönetim kurulunca uygun görülen hasta ve sağlıklı kişilerde uygulama olanağı
bulunan diğer yurtiçi ve yurtdışı sağlık kurumlarında yapılır.
STAJ YAPABİLME KOŞULLARI
Madde 4
: Her öğrenci klinik çalışma ve stajlarını İ.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi
Odyoloji Bölüm eğitim-öğretim programında gösterilen yarıyıl ve dönemlerde ve Bölüm
tarafından belirlenen tarihler arasında yapmak zorundadır. (Yaz tatili başlangıcı-Takip eden
dönemin ders dönemi başlangıcı)
Madde 5
: Yaz Stajları I ve II için öğrenciler staj yapmak istedikleri yeri bahar yarıyılı
dönemi içinde dilekçe ve kabul belgeleri ile bölümümüze bildirirler. Bölüm Başkanlığı
tarafından kabul edilen staj yerlerinde stajlarını tamamlarlar.
Madde 6
: Öğrenciler Yaz Stajı I, Yaz Stajı II ve yarıyıl içi klinik çalışmalarını
alabilmek için önkoşulları yerine getirmek zorundadırlar.
Önkoşullar:
a)
Yaz Stajı I Önkoşulu: Öğrenci 4. yarıyıl sonunda yapılan “Yaz Stajı I” dersini
alabilmek için “Odyolojiye Giriş I”, “Odyolojiye Giriş II”, “İşitmenin
Değerlendirilmesi ve İşitme Kayıpları I”, “İşitmenin Değerlendirilmesi ve
İşitme Kayıpları II” derslerinden geçer not almış olmalıdır.

b)
Yaz Stajı II Önkoşulu: Öğrenci 6. yarıyıl sonundaki “Yaz Stajı II” dersini
alabilmek için “İşitme Cihazları ve Yardımcı Cihaz Uygulamaları 1, Vestibüler Sistem ve
Değerlendirilmesi, Vestibüler Rehabilitasyon, İşitme Cihazları ve Yardımcı Cihaz
Uygulamaları 2, Odyolojide Tanı ve Yorumlama” derslerinden geçer not almış olmalıdır.
c)
Yarıyıl İçi Odyolojide Klinik Çalışma İçin Önkoşullar:
A- Aşağıdaki koşulları taşımayan Öğrenci 7. ve 8. yarıyıl klinik çalışmalarının
hiçbirini alamaz.
I- Bölümümüzün 5. ve 6. yarıyılına ait tüm derslerini başarmış olması
II- Yaz Stajı I ve Yaz Stajı II derslerini başarmış olması
STAJ SÜRELERİ
Madde 7
: Yaz Stajı I, 4. yarıyılı izleyen yaz döneminde 10 iş günü ve Yaz stajı II, 6.
yarıyılı izleyen yaz döneminde 15 iş günü devam zorunluluğu gerektirir. Fakülte Yönetim
Kurulu yeni karar almadıkça 7. ve 8. yarıyıl klinik çalışmaları akademik takvim sürecinde her
eğitim yılında olacak şekilde (1 aylık ortalama 20 iş günü) yapılır.
STAJLARA DEVAM ZORUNLULUĞU
Madde 8
:
a) Yaz Stajı I ve Yaz Stajı II stajlarında gelinmeyen mazeretli günler için telafileri
yapılır. Öğrencilerin mazeretli devamsızlık süresi en fazla 3 iş günüdür. Yaz Stajı I ve Yaz
Stajı II Mazeretli devamsızlık süresi kadar staj sonuna gün eklenerek tamamlanır.
b) Yarıyıl içi klinik çalışma yapan öğrenciler çalışma süreleri içinde çalışmalara
devam etmek zorundadırlar. Her ne sebeple olursa olsun, bir çalışmada devamsızlığı %10’dan
fazla olan öğrenciler o çalışmayı tümü ile tekrarlamak zorundadırlar. Klinik çalışma bitirme
sınavına katılamazlar.
STAJ YAPAN ÖĞRENCİNİN SORUMLULUĞU
Madde 9
:
a) Öğrenci Bölüm Staj Komisyonu tarafından hazırlanan staj programına uymak
zorundadır. Bölüm Staj Komisyonu’nun onayını almadan staj dönemini ve staj
yapacağı kurumu değiştiremez.
b) Öğrenci bulunduğu ünitede staj yürütücüsü kontrolünde odyolojik uygulamaları
izleyerek ve katılarak stajlarını yaparlar.
c) Öğrenci stajın gereği olan görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.
d) Staj yapan her öğrenci kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak ve
kullandığı mekan, alet, malzeme ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu
yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye
aittir. Öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.
e) Öğrencilerin stajların yapıldığı yerin kurallarına uygun olarak giyinmeleri
zorunludur.

STAJLARIN YÜRÜTÜLMESİ
Madde 10
: İstanbul Üniversitesi bünyesinde ve Bölüm ünitelerinde ayrıca Bölüm
Başkanı gerekli görürse yeni staj yerlerinde, odyolog gözetiminde ya da odyolog bulunmayan
yerlerde Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilen odyolog sorumluluğunda stajlar yürütülür.
STAJ SORUMLULARI VE GÖREVLERİ
Madde 11
:
a) Bölüm Başkanı: Staj organizasyonunun en üst düzey yetkilisi ve yöneticisidir.
Bu yetkisini, uygun göreceği Bölüm Başkan Yardımcısı veya kurumda görevli bir öğretim
elemanına devredebilir.
Bölüm Başkanı’nın görevleri şunlardır:
Staj eğitiminin eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
Staj eğitiminin yapılacağı kurumun üst düzey amirine müracaat ederek gerekli
izni almak ve resmi yazışmaları yürütmek,
Staj Komisyonunu görevlendirmek ve denetlemek.
b) Staj Sorumlusu :Bölüm Başkanı tarafından eğitim-öğretim programında görevli
öğretim elemanlarından biri o programın staj sorumlusu olarak görevlendirilir.
Staj Sorumlusunun görevleri şunlardır:
Akademik takvime bağlı olarak stajın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek ve
Bölüm Başkanı onayına sunmak,
Staj yapacak öğrencilere, staj ünitelerine ve sürelerine karar vermek ve staj
gruplarını gösteren listelerin ilgili staj kurumlarına gönderilmesini sağlamak,
Staj eğitiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
Staj uygulamalarını staj yerlerinde denetlemek.
c)
Staj Yürütücüsü :Staj yapılan kurumda öğrenciye klinik staj uygulamaları
kapsamında odyolog görev verir ve öğrenciyi denetler.
Staj Yürütücüsünün görevleri şunlardır:
Staj süresince öğrencinin devam durumunu izlemek, çalışmalarını yönlendirmek
ve denetlemek,
Öğrencinin staja devamı göz önüne alınarak yarıyıl içi klinik çalışma sınavına
alınması konusunda staj sorumlusuna bilgi vermek,
Öğrencinin uygulamalara katılımı konusunda staj sorumlusunu bilgilendirmek,
Staj eğitiminin verimli olması için gerekli önlemleri almak,
Staj sorumlusuna düzenli olarak bilgi akışını sağlamak,
Öğrencinin staj çalışmasını gerekli görüldüğü hallerde yazılı ve sözlü olarak
değerlendirmek ve değerlendirme sonucunu staj sorumlusuna göndermek.

STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde 12 : İ.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü’nde staj eğitiminin
değerlendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır.
a) Yaz Stajı I ve Yaz Stajı II staj yürütücüsü tarafından değerlendirilir ve kurum
tarafından gönderilen “Staj Değerlendirme Formu”nda başarılı veya başarısız
şeklinde staj notu verilir. Öğrenciler stajlarını başarı ile tamamladıklarına dair
resmi belgeyi staj bitiminden en geç 10 gün içinde Bölümün Öğrenci İşleri’ne
teslim etmek zorundadırlar. Öğrenci başarısız olduğu durumlarda stajı tekrarlamak
zorundadır.
b) Yarıyıl içi klinik çalışma dönem sonu bitiminde “Odyolojide Klinik Çalışma 1
dersi Amplifikasyon Sistemleri 1, Eğitim Odyoloji 1, Elektrofizyoloji 1, İşitme
Taraması 1, Klinik Odyoloji 1, Vestibüler Sistem 1 konularını içerir. Odyolojide
Klinik Çalışma 2 dersi Amplifikasyon Sistemleri 2, Eğitim Odyoloji 2,
Elektrofizyoloji 2, İşitme Taraması 2, Klinik Odyoloji 2, Vestibüler Sistem 2
konularını içerir. Odyolojide Klinik Çalışma 1 ve Odyolojide Klinik Çalışma 2
dersleri için her dönem sonunda teorik ve pratik değerlendirmeden oluşan sınava
alınırlar.
c) Not değerlendirmeleri Mutlak değerlendirme sistemine göre değerlendirilir.
Başarılı olan öğrenci bu klinik çalışmanın kredisini tamamlamış kabul edilir.
Başarısız oldukları çalışmaları devam zorunluluğu koşuluna uygun olarak tekrar
etmek zorundadırlar. Tekrar sonucu başarılı olan öğrenci gerekli kredisini alır.
GENEL HÜKÜMLER
Madde 13
: Bu yönergede yer almayan hususlar Bölüm Başkanlığının önerileri
doğrultusunda Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
YÜRÜRLÜLÜK
Madde 14
: Bu yönerge 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere
Fakülte Yönetim kurulu onayı ile yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 15
yürütür.

: Bu yönergeyi İ.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı

