
 

  

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü  
Staj Komisyonu  

  

Kıyafet, genel görünüş ve uygulamalar   

Öğrenciler, kıyafet ve genel görünüşleri konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak 
zorundadır.   
Mesleki uygulama ve staj kapsamında öğrencilerin forma ve beyaz önlük giymesi zorunludur.  
Saha uygulamalarında sahanın özelliğine ve dersin ilgili öğretim elemanının kararına göre 
öğrenci forma yerine beyaz önlük giyebilir.   

▪ Forma:  

 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı İçin;  

Üst Parça;  

- V yaka, kısa kollu ve likralı petrol mavisi (InPetroeum Blue) renkli olmalıdır.   

- Yaka arkasında ve bel yırtmaçlarında logoda bulunan altın sarışı şerit bulunmalıdır.   

- Forma sol cebinin üstünde üniversitemizin amblemi bulunmalıdır.    

- Forma üstüne beyaz önlük giyilmelidir. Beyaz önlüğün sol cebinin üstünde 
üniversitemizin amblemi bulunmalıdır.   

- Öğrencinin adının soyadının bulunduğu isimliklerin kullanılması zorunludur ve isimlik 
beyaz önlük üstünde görünür olmalıdır.    

- Soğuk havalarda forma içine giyilebilecek uzun kollu tişört forma bütünlüğünü 
bozmayacak şekilde koyu renklerde olmalıdır.  

Alt Parça; beli lastikli, ayak bileği boyunda ve likralı petrol mavisi (InPetroeum Blue) renkli 
olmalıdır.   

 İlk ve Acil Yardım Programı İçin;  

Üst Parça;  

- Kısa kollu veya uzun kollu beyaz renkli polo yaka T-shirt olmalıdır.  

- T-shirt’ ün sol kolunda paramedik yazısı, sağ kolunda Türk bayrağı, sol göğsünde ALKÜ 
logosu olmalıdır.  

- Soğuk havalarda forma üzerine giyilecek olan polar; lacivert renkte, fermuarlı iki yanı 
cepli olmalıdır.  

- Poların, sol kolunda paramedik yazısı, sağ kolunda Türk bayrağı, sol göğsünde ALKÜ 
logosu, arkasında ALKÜ logosu olmalıdır.  
 
 

Alt Parça;  

- Bel kısmı lastikli ve kemer takma yeri bulunan pantolon olmalıdır.   

- Pantolonun Sağ ve Sol diz yanlarında cepleri bulunmalıdır.  

- Sol diz kapağı cep üzeri Acil Sağlık yazısı, sağ diz kapağı cebi üzeri Paramedik yazısı 
olmalıdır. Arkada tek düğmeli cepleri bulunmalıdır. Ayak bileği boyunda olmalıdır. Her 
iki bacakta diz kapağından ayak bileğine kadar reflektör şerit olmalıdır. Sağ ve sol diz 
kapağı cep üstlerine kalem asma yeri olmalıdır.  



  

▪ Ayakkabı:  

- Çok parlak renkler içermeyen spor ayakkabı giyilmelidir.   

- Ayakkabı içerisine sade renkte çorap giyilmelidir.  

  

▪ Saç-Sakal:   

- Saçlar temiz ve toplu olmalıdır.   

- Uzun saçlar göz önüne gelmeyecek şekilde (örgü ya da topuz şeklinde) toplanmalıdır.   

- Başörtü örtmek isteyen öğrenciler, görüş alanlarını ve hijyen kurallarını bozmayacak 
şekilde koyu renklerde örtü kullanabilir.   

- Erkek öğrenciler her hafta stajın ilk günü, hijyen koşullarına ve iş güvenliğine uygun 
ölçülerde olacak şekilde, sakal tıraşı olmalıdır.  
  

▪ Takılar:  

- Yüzük (alyans dışında), künye, kolye, hızma, pearsing gibi takılar takılmamalıdır.   

- Sade küpeler kullanılabilir.   

  

▪ Makyaj:  

- Abartılı olmayacak şekilde hafif bir makyaj yapılabilir.   

- Ağır parfüm ve kolonya kullanılmamalıdır.   

- Tırnaklar kısa ve temiz olmalıdır.   

  

  
Öğrenciler Kıyafet Yönergesi hükümlerine uygun olarak giydikleri kıyafetleri, üniversite öğrenci 
duruşuna yakışacak temizlik ve özenle kullanmakla yükümlüdürler.   
Kıyafet yönergesinde belirtilen hususlara uymayanlar hakkında Yükseköğretim Kurumları 
Öğrenci Disiplin Yönetmeliğin hükümleri uygulanır.  
  

 

  

  


