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İLGİLİ MAKAMA
Ülkemizde Mesleki Eğitim - Öğretim kurumlarının en önemli hedeflerinden biri, iş
dünyasında ilgili sektörler için ihtiyaç duyulan nitelikli ara elemanların yetiştirilmesidir.
Ülkemizde sağlık hizmetleri sektöründe gereksinim duyulan nitelikli ara eleman ihtiyaçlarını
karşılamayı amaçlayan yüksekokulumuz için mesleki eğitim ve öğretimde kalite son derece
önemlidir.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak misyonumuz; evrensel değerler ışığında
bilim ve teknoloji birikiminden yararlanarak ülkenin gereksinim duyduğu sağlık hizmetleri
alanında, ön lisans düzeyinde üstün nitelikli ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere
saygılı bireyler yetiştirmek ve 21. yüzyılın değişen bilimsel ve sosyal koşullarına kolayca adapte
olabilen, üst düzey bilgi ve beceri düzeyine sahip, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne
yatkın, halk sağlığına ve sorumluluklarına duyarlı, çağdaş, nitelikli, etik ve ahlaki değerlere
sahip ve güvenilir ara elemanların yetiştiği alanda lider bir eğitim kurumu olmaktır. Bu
bağlamda öğrencilerimiz teorik ve uygulamalı dersler almaktadır. Ancak mesleki eğitim ve
öğretimin işyerinde staj uygulaması suretiyle deneyim edinmeyi gerektirdiği de inkâr edilemez.
Bu nedenle öğrencilerimizin birinci sınıf sonunda 30 iş günü staj yapmaları zorunlu
kılınmıştır. Öğrencilerimize staj eğitimi imkânı sağlamanız öğrencilerimize ve ülkemize önemli
katkılarda bulunacaktır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince
yüksekokulumuzda kayıtlı tüm öğrencilerin zorunlu staj sigortası yapılması gerekmekte olup,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 87. maddesinin (e) bendi
hükümleri uyarınca (30) iş günlük "İş Kazası ve Meslek Hastalığı" sigorta pirimi
yüksekokulumuz tarafından karşılanacaktır.
Aşağıda bilgileri bulunan öğrencimizin, kuruluşunuzda 03 Temmuz - 15 Eylül 2017
tarihleri arasında staj yapabilmesi için desteğinizi bekler, gösterdiğiniz ilgiye şimdiden teşekkür
ederim.
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