
1- Linkte yer alan Staj Başvuru Formu‟ nun 3 (üç) nüsha çıktısını alıp, boşlukları doldurduktan sonra formun 
altında bulunan “Öğrenci” kısmını imzalayınız. Program Danışmanına, Bölüm Başkanına ve MYO Müdürlüğüne 
imzalatınız. (Kuruma götürülecek) 

BİREYSEL BAŞVURU İLE YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
NOT: Yaz stajı için İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi almış olmak zorunludur ibaresi ile karşılaştığınız kurumlara bir 
dönem boyunca „‟İş Sağlığı ve Güvenliği‟‟ dersini almış olduğunuzu belgeleyiniz. Bunun için transkriptinizin bir 
örneğini kuruma teslim ediniz.  
 

7- Gerekli evraklarınız MYO‟ ya teslim edildikten sonra Staj Komisyonu tarafından staj değerlendirmeniz 
yapılacaktır. 

6- Stajınızın bitiminde Staj Defterinizin doldurulması gereken sayfalarını, imzalarını ve puantajlarını imzalatınız. Not 
kısmını doldurtup defterin arkasındaki alana ekleterek staj bitiminden itibaren 10 (on) gün içerisinde MYO‟ya elden, 
kargo ya da posta yolu ile iletiniz. Belirlenen süre aralığında teslim edilmesi önemlidir.  

5-   Stajın ilk günü kuruma gitmeden SGK'dan ya da E-devlet şifresi ile (https://www.turkiye.gov.tr) adresinden 

"SGK İşe Giriş Belgesi" alınız. Staja başlarken kurum sorumlusuna (staj yapılacak yerde) teslim ediniz. Bu 
şekilde stajınız başlamış olacaktır. 
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4- Kurum onayı alındıktan sonra, Staj Başvuru Formunu ve Staj Sözleşmesi‟nin bir nüshasını Meslek 
Yüksekokulumuz Staj Biriminde görevli personele staj başlama tarihinden en az 10 (on) iş günü öncesinde 
teslim ediniz. Sizde kalan bir nüshaya teslim tarihi ve imza onayını alınız. Onay aldıktan sonra Staj Defterini 
temin ediniz. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra MYO‟ ya ait imza ve onayları tamamlayınız. 

3- İmzalı Staj Başvuru Formu ve Staj Sözleşmesi ile staj yapacağınız kurumun idari birimine (İl/İlçe Sağlık 
Müdürlüğü, Özel/Kamu Hastanelerin Başhekimliği vb.) gidiniz ve ilan edilen tarihler arasında kurum 
 ile görüşerek (aralıksız) 30 iş günü olacak şekilde (hafta sonları ve resmi tatiller hariç) staj takvimi belirleyerek 

elinizdeki formların kurum onayı kısımlarını imzalatınız 

2- Staj yapacağınız kurum talep ediyorsa (öncesinde arayıp öğrenin) Staj Sözleşmesi‟ ni 3 nüsha çıkartınız. 

Boşlukları doldurup fotoğrafınızı yapıştırdıktan sonra MYO‟ ya ait imzaları tamamlatarak staj yapacağınız 
kuruma imzalatın. 
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