
Son Tarih 

13.05.2022

27.05.2022

03.06.2022

10.06.2022

24.06.2022

18.07.2022 - 26.08.2022

12.09.2022

30.09.2022

NOT 1: Yukarıda belirtilen son işlem tarihlerinden sonra yapılacak her türlü başvuru değerlendirmeye
alınmayacaktır. Öğrencilerimizin mağdur olmamaları için yukarıda belirtilen açıklamaları eksiksiz
uygulayarak belirtilen tarihler aralığında işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

NOT 2: SGK bildirimlerinin  staj yapılacak yere teslim edilmesi, öğrencinin sorumluluğundadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Staj Dönemi 
Öğrencilerimizin belirtilen staj döneminde  stajını tamamlayarak dosyalarını 
hazırlamaları gerekmektedir.                    

Hazırlanan staj dosyalarının son teslim tarihi mesai bitimine kadar BÖLÜM 
STAJ KOMİSYONU'na teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten  sonra 
teslim edilen staj dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır. Staj 
dosyalarının kargo ile gönderilmesi durumunda; staj dosyalarının, son teslim 
tarihinin mesai bitiminden sonra Yüksekokulumuza ulaşması halinde, staj 
dosyası değerlendirmeye alınmayacaktır.

Staj Dosyası Son Teslim Tarihi

Komisyon tarafından değerlendirmeye alınan staj dosyalarının kabul veya 
reddine ilişkin staj komisyon karar listesinin ilanı ile STAJ NOTLARININ  
belirtilen son tarihe kadar OTOMASYONA girilmesi.

Staj Değerlendirme ve Staj Not Giriş 
İşlemleri Son Günü

Nihai Listelerin Açıklanması 

Mazeret kapsamındaki kabul formlarının da komisyon tarafından
değerlendirmesi yapılarak staj yerleri kabul edilen öğrencilerin listesi
belirtilen son tarihte ilan edilir. Hazırlanan Sigorta giriş evrakları eksiksiz
olarak Yüksekokulumuza teslim edilir. 

Staj Başvuru İşlemlerinin Son Günü Staj yapacak öğrencilerin SGK giriş işlemlerinin başlaması

Mazeret Kapsamındaki Kabül 
Belgelerinin Bölüm Başkanlıklarına 
Ulaştırılması 

Staj yeri bilgilerini daha önce bölüme ulaştırmasına rağmen staj yeri
onaylanmamış (reddedilmiş) veya staj yerini değiştirmek isteyen
öğrencilerimizin yeni staj yeri bilgilerini içeren kabul formlarını belirtilen son
tarihe kadar bölümüne ulaştırmaları gerekmektedir. 

Onay Listelerinin İlan Edilmesi 
Bölüm Başanlığına ulaşan staj bilgileri, komisyon tarafından değerlendirilerek 
staj yeri kabul veya reddedilen öğrencilerin listesi belirtilen son tarihte ilan
edilir. 

 İşlem 

Kabul Belgelerinin Bölüm 
Başkanlıklarına Ulaştırılması 

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

2021-2022 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI STAJ TAKVİMİ

Staj yapacak öğrenciler, Yüksekokulumuz web aayfasındaki staj işlemleri
menüsünden, Staj İşlem Formunu (Form-Öid019) eksiksiz doldurarak 3
nüsha çıktı alacaklar ve ilgili yerleri imzalatarak staj yapacakları
Kuruma/Firmaya götüreceklerdir. Belirlenen staj dönemi dışında staj girişleri
yapılmayacaktır. Staj Kabul Formlarının mutlaka Yüksekokul Sekreterliğine
kimlik fotokopisi ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.
3308 Sayılı Kanun ve Bu Kapsamda Çıkarılan Usul Ve Esaslara Göre
İşletmelerin Devlet Katkısı Talebi İçin Staj Bilgi Formu Yüksekokulumuzun
web sayfasındaki Staj İşlemleri bölümünden alınabilir.
Yukarıdaki belgelerin belirtilen son tarihe kadar Yüksekokulumuza
ulaştırılması gerekmektedir.

Açıklama 


