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Ek-1
BUCAK HİKMET TOLUNAY MESLEK YÜKSEKOKULU
2020-2021 YAZ DÖNEMİ STAJLARI BİLGİLENDİRME
Yaz Staj Tarihleri
Staj Başlama
Final Sonrası Staj Başlama Tarihi

Cumartesi Çalışıyorsa Cumartesi Çalışmıyorsa
Staj Bitiş (5 hafta)
Staj Bitiş (6 Hafta
28 Haziran 2021 07
Ağustos
2021 13 Ağustos 2021 (Cuma)
(Pazartesi)
(Cumartesi)

Bütünleme ve Tek Ders Sonrası Staj 26 Temmuz 2021 28
Ağustos
2021 03 Eylül 2021 (Cuma)
Başlama Tarihi
(Pazartesi)
(Cumartesi)
*Başlama tarihi sabittir ancak kurumun çalıştığı günlere göre bitiş tarihi değişiklik gösterebilir.
Stajlarımız yukarıdaki belirtilen tarihlerde başlatılacak olup, başlama tarihinden önce (en geç işe başladığı
pazartesi günü) SGK işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için okulumuz iletişim kanallarından okulumuza
bilgi verilmesi gerekmektedir.
Staja başlayan/başlayacak öğrencinin her ne sebepten olursa olsun staja başlamaması ara vermesi veya staj
esnasında rapor olması durumunda okulumuza bilgi verilmesi gerekmektedir.
Staja başlayan öğrencilerimizin iş sağlığı ve güvenliği belgesinin bulunması zorunludur. İlgili belge
Üniversitemiz tarafından düzenlenen kurslarla verilmektedir veya öğrenci kendisi iş sağlığı ve güvenliği
merkezlerinden kurs alarak temin edebilmektedir. İlgili belgesi bulunmayan öğrencinin staja başlamasına izin
verilmemesi gerekmektedir.
Staja kabul edilen öğrencinin yazı ekinde bulunan staj kabul formunun ilgili kısımları kurum tarafından
doldurularak okulumuza teslim edilmek üzere öğrenciye teslim edilecektir. İlgili form okulumuza ulaştığında uygun
görülürse okul yetkilisi tarafından imzalı bir şekilde kurum maili verildiği takdirde staj başlamadan önce
kurumunuza gönderilecektir. Staj kabul formu uygun görülmeyen öğrenciyi lütfen staja başlatmayınız.
Stajı tamamlanan öğrencinin stajın son günü SGK çıkışının yapılabilmesi için okulumuza iletişim
kanallarından bilgi vermesi gerekmektedir. Stajı tamamlanan öğrencinin staj dosyasında bulunan kurum imzaları
ve gizli değerlendirme formu eğitici personel tarafından doldurularak imzalı bir şekilde okulumuza teslim edilmek
üzere öğrenci ile veya kurum tarafından okulumuza ulaştırılması gerekmektedir.
Staj Başlama
28 Haziran 2021 Tarihinde Staja Başlayanlar
26 Temmuz 2021 Tarihinde Staja Başlayanlar

Son Dosya Teslim Tarihi
18 Ağustos 2021
08 Eylül 2021

Staj yapan öğrencilere ücret ödenirse (Kamu kurumları hariç), işletmede yirmiden az personel çalışıyor ise
asgari ücretin net tutarının %30’unun üçte ikisi, yirmi ve üzeri personel çalışıyor ise asgari ücretin net tutarının
%30’unun üçte biri devlet katkısı olarak müracaat edildiği takdirde kurumun alması sağlanacaktır. Bunun için ekte
belirtilen Kurum Teşvik Formu doldurularak ücret ödendiğini belirtir dekont ile imzalı bir şekilde öğrenci ile veya
kurum
tarafından
okulumuza
ulaştırılması
gerekmektedir.
(Link
https://htmyo.mehmetakif.edu.tr/form/482/625/staj-evraklari )
Ekinde öğrenci belgesi bulunmayan staj başvuru belgelerini dikkate almayınız.
Yüksekokulumu İletişim:
Telefon: 0248 213 81 00
Fax: 0248 213 81 10
E-Mail: bucakmyo@mehmetakif.edu.tr
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