
 
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

“2019- 2020” EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ STAJI BAŞVURU DUYURUSU 

 

ÖĞRENCİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER: 

1. Staj Başvuruları; Yüksekokulumuz ana sayfasında bulunan Staj/3+1 sekmesinde yayınlanacak olan 

Google Form üzerinden yapılacaktır. Staj başvurunuzu, staj yapacağınız kurum/işyeri tarafından 

stajınızın kesin olarak kabul edilmesi durumundan sonra yapmanız önem arz etmektedir.  

2. Staj yeri uygunluğu öğrencilerimizin sorumluluğundadır. Sigorta işlemlerinin yapılabilmesi için 

staj başvurunuzu staja başlayacağınız tarihten en geç 10 gün önce yapmanız gerekmektedir. Ayrıca 

Zorunlu Staj Yönergesini dikkatlice okuyunuz.  

3. Google formda yer alan bilgileri eksiksiz olarak doldurunuz. 

4. Doldurmuş olduğunuz Google Forma aşağıdaki belgeleri, Jpeg veya Pdf formatında ekleyerek 

gönder linkine tıklayınız. 

 T.C. Nüfus Cüzdanı veya kimlik kartınızı ile birlikte  

 Kurum onaylı staj kabul belgenizi    

5. Kurum ve Kuruluşlar tarafından istenen Staj Zorunluluk Belgesi de web sayfamızda yer alan 

Staj/3+1 sekmesinde (E-İmzalı Resmi Evrak) yayınlanacak olup, söz konusu evrakı çıktı alarak 

ilgili firmaya sunabilirsiniz. 

6. Öğrenciler Google Form üzerinden göndereceği staj kabul formlarını Sigorta işlemlerinin 

yapılabilmesi için staja başlayacakları tarihten en geç 10 gün öncesine kadar yapmalıdırlar. Daha 

kısa süre içerisinde yapılacak başvurular kabul edilmemektedir. 

7. Staj süresi otuz (30) iş günüdür (Staj yapılan iş yerinin hafta sonları da (Cumartesi-Pazar) 

faaliyette olması durumunda belgelemek şartıyla öğrenci hafta sonu da staj yapılabilir.) 

8. Stajla ilgili tüm bilgilere; Yüksekokulumuz web adresindeki Staj/3+1 linkinden 

ulaşabilirsiniz. 

 

MEZUN DURUMDA OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN UZAKTAN STAJ  

9. 2019-2020 Bahar yarıyılına özel olmak üzere, yalnızca mezun durumda bulunan (tüm derslerini 

başarmış ve mezuniyet için yalnızca yaz stajı eksik kalan) öğrencilerimiz 10 Temmuz 2020 

tarihine kadar başvuru yapmaları halinde stajlarını ödev veya proje hazırlama şeklinde 

yapabilecekler. Stajların hangi yöntemle yapılacağı program başkanları tarafından ilgili 

öğrencilerimize iletilecektir. 

10. Mezun durumda olan öğrencilerimiz dilerlerse stajlarını yukarda açıklandığı şekliyle örgün olarakta 

yapabileceklerdir. 

11. Staj Başvuruları; Yüksekokulumuz ana sayfasında bulunan Staj/3+1 sekmesinde yayınlanacak olan 

Google Form üzerinden yapılacaktır. 



 
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 

 

Staj Başvurusu yapmak için TIKLAYINIZ (https://forms.gle/pP1XyJC24jMGe5ms8) 

 

Soru ve Sorunlarınızı aşağıdaki mail adreslerine iletebilirsiniz. 

Staj Birimi  

E- Posta  : ibas@sakarya.edu.tr 

 

Yüksekokul Müdürlüğü 

E- Posta  : shmyo@sakarya.edu.tr 
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