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A- Staja Başlamadan Önce Yapılacaklar:   

 

1. Meslek Yüksekokulumuzda 2021-2022 Eğitim-öğretim yılında staj yapacak öğrenciler “Işyeri 

Staj Kabul Formu” ve  “Staja Başvuru Yazısını ” ilgili bölüm başkanlıklarından temin 

edebileceklerdir. 

   

2. Öğrenciler, İşyeri Staj Kabul Formu’nun ilgili yerleri, staj yapacağı kurum veya kuruluşa ait 

bilgiler eksiksiz doldurularak işveren veya işyeri yetkilisine onaylatarak ilgili bölüm 

başkanlıklarına teslim edilecektir. 

 

3.  Öğrencinin sigortalılık durumunu bildirir Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi (SPAS) 

Müstehaklık Belgesi, e-devlet sistemine giriş yaparak arama kısmına “provizyon” yazılarak 

yapılan arama sonucunda çıkan SGK linkinin sağ üst kısmında yer alan barkodlu belge oluştur 

butonuna basılır, açılan sayfada çıkan talimata göre çıktısı alınacaktır. 

 

4.  Staj yapılacak kurum/kuruluş tarafından onaylanan İşyeri Staj Kabul Formu ve Sağlık Provizyon 

ve Aktivasyon Sistemi (SPAS) Müstehaklık Belgesi ilgili bölüm başkanlıklarına teslim 

edilecektir. 

 

5. İşyeri Staj Kabul Formu teslim eden ve bu formda belirtilen staj takvimi içinde SGK sistemine 

giriş işlemleri yapılan  öğrenciler staj yerlerini değiştiremeyeceklerdir.   

 

6. Staj yapacak öğrencilerin “İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigorta Primi”  ödenmesi 

zorunlu olduğu için Staj Takviminde belirtilen tarihler dışında staj  başvurusunda bulunan ve 

“İşyeri Staj Kabul Formu”nu teslim etmeyen öğrencilerin “İş  Kazası ve Meslek Hastalıkları 

Sigorta Primi”ödenemeyeceği için stajları  da kabul edilmeyecektir.    

 

7. İşyeri Staj Kabul Formu’nu ve Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi (SPAS) Müstehaklık 

Belgesini teslim  eden öğrenciler, staj sürecinde kullanılacakları Staj Defterini 10 (on) tl 

karşılığında ve Staj Başarı Formu’nu Meslek Yüksekokulumuz öğrenci işleri biriminden temin 

edebilecekler. 

 

 

NOT: Tüm bu işlemler en geç 10.06.2022 tarihi mesai bitimine kadar tamamlanmalıdır. 

 

 

B- Staj Esnasında Yapılacaklar: 

 

1. Stajyer Öğrenciler staj defterlerinde yer alan açıklamalar, staj ile ilgili bilgiler, staj sürecinde 

oluşan aksaklıklar ve staj sürecinin bitmesi sonrasında yapılacaklar hakkında detaylı bilgileri 

kend i  bölüm başkanlıklarından edinebilecekler. 

 

2. Staj Defteri ve Staj Başarı Formunda öğrencinin kendisini ilgilendiren kısımlar stajyer öğrenci 

tarafından doldurulacak ve ilgili alanlara fotoğraflar yapıştıracaktır. 
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C- Staj Bitiminde Yapılacaklar: 

 

1. Stajını tamamlayan öğrenci Staj Defterini ve Staj Başarı Formu’nu işveren veya iş yeri yetkilisi 

tarafından onaylatarak 2022-2023 öğretim yılı güz dönemi başında kendi bölüm başkanlıklarına 

teslim edeceklerdir. 

 

2. İş yeri gerekli gördüğü takdirde kapalı ve kaşeli zarf Meslek Yüksekokulumuza kendisi de 

gönderebilecektir. 

 

 

 

 

Çemişgezek Meslek Yüksekokulu 

Staj Okul Sanayi Koordinatörü 


