
Son Tarih 

25.05.2021

01.06.2021

08.06.2021

15.06.2021

05.07.2021-03.09.2021

21.06.2021

13.09.2021

04.10.2021

Not: 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. Çift Anadal öğrencileri staj başvuru evrağını Anadallarına 
yapacaktır. 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 pandemi sürecinde posta/kargo yolu ile ulaştırılması.

Staj raporu değerlendirme ve staj 
not giriş işlemleri son günü

Fakülte Staj Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınan staj raporlarının kabul veya reddine 
ilişkin listenin ilanı ve staj notlarının öğrenci otomasyon sistemine girilmesi.

Hazırlanan staj raporu ve kapalı zarf içerisinde Zorunlu Staj Değerlendirme Formunun (FORM-
ÖİD020) Dekanlığa/Fakülte Staj Komisyonu'na eksiksiz olarak elden teslimi veya pandemi sürecinde 
posta/kargo yolu ile Dekanlığa ulaştırılması. 

Staj raporu son teslim tarihi

Nihai listelerin açıklanması 
Mazeret kapsamındaki Zorunlu Staj Formunun Fakülte Staj Komisyonu tarafından değerlendirilmesi 
ve staj yerleri kabul edilen öğrencilerin listelerinin ilan edilmesi.  

Staj başvuru işlemlerinin son günü
Staj yapacak öğrencilerin SGK giriş işlemlerinin başlaması (Fakülte tarafından yapılacaktır).                                                                                                                                              
Not: Öğrencilerin staj girişleri Fakülte tarafından yapıldıktan sonra e-devlet üzerinden SGK giriş 
belgelerini alabilirler. 

Staj dönemi
Öğrencilerin 05 Temmuz-03 Eylül 2021 tarih aralığında 25 iş günü olarak stajlarını tamamlamaları ve 
staj raporlarının hazırlaması.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ 

2020-2021 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 
pandemi sürecinde posta/kargo yolu ile ulaştırılması (Adres:Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Ankara Yolu 7. Km 71450 Yahşihan/Kırıkkale)

Açıklama 


