
 

 

2016 YAZ DÖNEMİNDE YAPILACAK “SBP 2013 MESLEKİ DENEYİM I  

ve  

SBP 398 YAZ STAJI” KODLU YAZ STAJLARI İÇİN  

GEREKLİ BELGELER VE İZLENECEK SÜREÇ 

 

Staj için gerekli olan belgeler 

 Staj başvuru formu (http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/10_00_00_7ddbb.pdf  linkinden 

indirilecek ve 2 adet olarak doldurulacaktır). 

 Aile sağlık yardımı sorgulama formu 

(http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/10_00_00_5f6e6.pdf adresinden indirilecek ve 2 adet 

olarak doldurulacaktır). 

 Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet) 

 SGK’dan alınacak sağlık provizyon sorgulama belgesi (SGK’dan onaylı ve 2 adet) 

 

Süreç;  

1. Staj başvuru formunun tüm kısımları eksiksiz olarak doldurulacak; sağ üst köşeye 

fotoğraf yapıştırılıp öğrenci işlerinden mühürlenecektir.  

2. Staj başvuru formu doldurulurken staj başlama ve bitiş tarihleri kurum ve/veya özel 

bürolar ile net olarak belirlenecek ve formda belirtilecektir (staj süreci içerisinde denk 

gelecek resmi tatiller dikkate alınmalı ve bu tarihler staj günlerine dahil 

edilmemelidir).  

3. SBP 398 Yaz Stajı dersi için ayrıca şu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir:  

Ayrı iki kurumda staj yapacaklar için 2. Stajın başlama tarihi ayın 15’i ve 

sonrası olmalıdır. Yani ilk stajın bitiş tarihi takip eden ayın 15’inden önce ise 

aynı ayın 15’inde 2. Staja başlanabilir. Değilse bir sonraki ayın 15’i ve 

sonrasında 2. Staja başlanacaktır. Örneğin;  

a. 13 Haziran 2016 tarihinde ilk stajına başlayan öğrenci 20 günlük stajını 

8 Temmuz 2016’da bitireceğinden 15 Temmuz 2016 ve sonrasındaki 

bir tarihte 2. Staja başlayabilir.  

b. 27 Haziran 2016 tarihinde ilk stajına başlayan öğrenci 20 günlük stajını 

22 Temmuz 2016’da bitireceğinden 15 Ağustos 2016 ve sonrasındaki 

bir tarihte 2. Stajına başlayacaktır.  

4. Eksiksiz bir şekilde hazırlanan staj başvuru formu kamu kurumuna veya özel büro 

yetkilisine imzalatılacak ve kaşelettirilecektir.   

5. Gerekli olan ve hazırlanan staj belgeleri, staj komisyonu onayı ve sigorta işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi üzere Arş. Gör. Beyza Karadeniz (SBP 2013 Mesleki Deneyim I 
(*)

 

için) Arş. Gör. Beydullah Sulak’a veya Arş. Gör. Seda Özlü’ye (SBP 398 Yaz Stajı 

için) 01.04.2016 Cuma günü kontrol ettirilerek imza karşılığı teslim edilecektir.  
6. SBP 2013 MESLEKİ DENEYİM I 2. Sınıf Güz döneminde, SBP 398 YAZ STAJI 4. 

Sınıf Bahar döneminde notlandırılmaktadır. Bu nedenle staj derslerinin belirtilen bu 

dönemlerin başında seçilmesi ve onaylatılması gerekmektedir 
(*)

.
 

_____________________________________________________   
(*)

 Eski öğrenciler için bu ders kodu “SBP 198 YAZ STAJI” olup, bu dersin seçimi ve 

notlandırılması 2. Sınıf Bahar döneminde yapılmaktadır.  

 

 

Doç. Dr. Cenap SANCAR 

Staj Komisyonu Bşk. 

http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/10_00_00_7ddbb.pdf
http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/10_00_00_5f6e6.pdf

