
Son Tarih 

27.05.2022

03.06.2022

17.06.2022

24.06.2022

18.07.2022-26.08.2022

18.07.2022-02.09.2022

02.09.2022

23.09.2022

05-30.09.2022

 2022-2023 Güz dönemi içerisinde 

SGK işlemleri

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5’inci maddesi

uyarınca; Yükseköğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulacak öğrenciler hakkında iş kazası 

ve meslek hastalığı sigortası uygulanır ve aynı Kanunun 87’inci maddesi uyarınca öğrencilerin 

staj süresince iş kazası ve meslek hastalığı sigortası Üniversite tarafından ödenir. Herhangi bir 

işyerinde çalıştığı için sigortalı olduğunu

belgeleyen öğrenciler için ayrıca sigorta yapılmaz. Ancak bu öğrenciler için % 1 oranında iş 

kazası ve meslek hastalığı primi yatırılır.                                                                                                                      

Öğrencilerin staj girişleri Fakülte tarafından yapıldıktan sonra e-devlet üzerinden SGK bilgilerini 

görebilirler. 

Nihai listelerin açıklanması 
Mazeret kapsamındaki Zorunlu Staj Formunun Fakülte Staj Komisyonu tarafından 

değerlendirilmesi ve staj yerleri kabul edilen öğrencilerin listelerinin ilan edilmesi.  

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

VETERİNER FAKÜLTESİ 

2021-2022 ÖĞRETİM YILI STAJ TAKVİMİ

Staj yapacak öğrencilerin Fakülte web sayfasındaki Öğrenci-Döküman ve Belgeler sekmesi 

altında Zorunlu Staj Formunu (FORM-ÖİD019) eksiksiz doldurarak çıktı alması.(Öğrenciler 2 

nüsha çıktı alması halinde bir nüshası kendilerinde kalır). Öğrenci tarafından imzalanan Zorunlu 

Staj Formlarının ilgili kamu/özel kuruma imzalatılarak (staj yapılan yerin onayı) Dekanlığa elden 

teslim edilmesi veya posta/kargo yolu ile ulaştırılması.

Açıklama 

Önemli Not: Birçok Kamu kurumu staj başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı Ulusal Staj Programı üzerinden 

almaktadır. Kamuda staj yapmak isteyen öğrencilerimizin ilgili program üzerinden başvuruda bulunmaları gerekebilir. Ulusal Staj Programına son başvuru tarihi 31 

Mart 2022'dir. Detaylı bilgiler için lütfen https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ulusalstajprogrami adresini ziyaret ediniz. Yukarıda belirtilen son işlem tarihlerinden 

sonra yapılacak  başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Öğrencilerimizin mağdur olmamaları için yukarıda belirtilen açıklamaları eksiksiz uygulayarak belirtilen 

tarih/tarihler aralığında işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. SGK bildirimlerinin staj yapılacak yere teslim edilmesi öğrenci sorumluluğundadır. Staj ile ilgili daha 

detaylı bilgi için https://oidb.kku.edu.tr/Idari/Sayfa/Index?Sayfa=Yonergeler linkinde yer alan KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STAJ VE ZORUNLU UYGULAMALI EĞİTİM 

YÖNERGESİ’ne bakınız.

Onay listelerinin ilan edilmesi 

Dekanlığa ulaşan Zorunlu Staj Formlarının Fakülte Staj Komisyonu tarafından 

değerlendirilmesinden sonra staj yeri kabul veya reddedilen öğrencilerin listesinin ilan 

edilmesi. 

 İşlem 

Kabul belgelerinin 

Dekanlığa/Fakülte Staj 

Komisyonuna ulaştırılması 

Mazeret kapsamındaki kabül 

belgelerinin Dekanlığa/Fakülte 

Staj Komisyonuna ulaştırılması 

Staj yeri bilgilerini daha önce Dekanlığa ulaştırmasına rağmen staj yeri onaylanmamış/ 

reddedilmiş veya staj yerini değiştirmek isteyen öğrencilerin yeni staj yeri bilgilerini içeren 

öğrenci imzalı ve ilgili kamu/özel kurum onaylı Zorunlu Staj Formlarının Dekanlığa/Fakülte Staj 

Komisyonuna elden teslim edilmesi veya posta/kargo yolu ile ulaştırılması.

2018 ve daha önceki yılların müfredatına tabi öğrencilerin Fakülte Staj Komisyonu tarafından 

değerlendirmeye alınan staj raporlarının kabul veya reddine ilişkin listenin ilanı ve öğrenci 

otomasyon sistemine girilmesi.

2018 ve daha önceki yılların müfredatına tabi öğrencilerin hazırladıkları staj raporlarını ve 

kapalı zarf içerisinde Zorunlu Staj Değerlendirme Formlarını (FORM-ÖİD020) Dekanlığa/Fakülte 

Staj Komisyonu'na eksiksiz olarak elden teslimi veya posta/kargo yolu ile Dekanlığa 

ulaştırılması. 

2018 ve daha önceki yılların müfredatına tabi öğrencilerin 18.07.2022-02.09.2022 tarih 

aralığında 25 iş günü olacak şekilde stajlarını yapmaları [NOT: Özel sektörde tatil günlerinde 

ve hafta sonlarında da (özellikle Cumartesi günleri) staj yapacak öğrencilerin başvuru 

formunda bunu belirtmeleri gerekir.]

1101632 (VET3036) Kodlu Staj-I dersine kayıtlı öğrencilerin hazırladıkları staj raporlarını ve 

kapalı zarf içerisinde Zorunlu Staj Değerlendirme Formlarını (FORM-ÖİD020) 

Dekanlığa/Fakülte Staj Komisyonu'na eksiksiz olarak elden teslimi veya posta/kargo yolu ile 

Dekanlığa ulaştırılması. 

1101632 (VET3036) Kodlu Staj-I dersine kayıtlı öğrencilerin Fakülte Staj Komisyonu tarafından 

değerlendirmeye alınan staj raporlarının kabul veya reddine ilişkin listenin ilanı ve Staj-I 

notlarının öğrenci otomasyon sistemine girilmesi.

1101632 (VET3036) Kodlu Staj-I dersine kayıtlı öğrencilerin 18.07.2022-26.08.2022 tarih 

aralığında 20 iş günü olacak şekilde stajlarını yapmaları [NOT: Özel sektörde tatil günlerinde 

ve hafta sonlarında da (özellikle Cumartesi günleri) staj yapacak öğrencilerin başvuru 

formunda bunu belirtmeleri gerekir.]
Staj dönemi

Staj raporu son teslim tarihi

Staj raporu değerlendirme ve 

staj not giriş işlemleri son günü


