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ILGILI MAKAMA

Meslek Yiiksekokulumuz dlrencilerinin dlrenim siireleri igerisinde kazandrklan teorik bilgi ve
deneyimlerini pekigtirecek, uygulamalarda edindikleri beceri ve deneyimlerini geligtirecek, g6rev
yapacaklan ig yerlerindeki sorumluluklanm, iligkileri, organizasyon ve iiretim surecini ve yeni
teknolojileri tanrmalanm sallayacak bir siiregte aktif olarak rol almalan gerekmektedir. Bu baflamda;
dprencilerimizin 30 iggtinii staj e[itimi almasr zorunludur.

Bu zorunlu ytikiirnliiliiklerinde onlara yardrmcr olmaruz ve elitime verecepiniz katkrlar igin
tegekktir eder, iglerinizde bagarrlar dileriz. Agalrda bilgileri yazh dprencimiz ig yerinizde staj yapmak
istemektedir. Tarafinrzca da kabul edildili takdirde staj kabul formunu onaylamanrzr arzederim.

Ogr.Cor.nayram UYSAL
Mi.idiir a.

Mtidtir Yardrmcrsr

Siitq

YERI STAJ KABUL FOR]VIU
66nexci eiLdiLeni

Okul Numarasr Adr ve Soyadr 6$renim Giirdii$i.i Program Staj Siiresi

30 is Gtinti

STAJ yAptLACAK igVeni eiLGiLeRi vE oNAyt
(Bu bdliim is yeri tarafrndan doldurulacaktrrl

19 Yerinin Adr

Adresi
19 Yerinizde Stajer OErenci Haftanrn KaC lS I

Giinu gatqtrrrlacaktrr? | Haftada..... iS qiinii Calpacakfur.

Tel: .. ... Faks: .. e+nail: ..

lgyeri Onayr

Yukanda bilgileri verilen 6grencinin igyerimizde staj yapmasr
uygundur / uygun de$ildir.

(imza)
....t...t2014

(Kage/Adr Soyadr)

STAJ KOIII|SVOI,IU i$ VCNIUYGUN.UK ONAYI
(Bu b6l0m okul Program Staj Kurulu tarafrndan onaylanacaktr)

Program Stai
Krrulu Onayr

(Program Staj Kurulu
Oyelerinden herhangi
birisi onaylayacaktrl

Staj yeri uygundur / uygun de!ildir.

(imza)
....t...t2014
(Adr Soyadr)

Not: YUksek ti$renimleri strastnda zorunlu staja tabi tutulan dlrencilerin 5510 sayrh Sosyal Sigortalar ve Genet Sagtrk
Sigortast kapsamlnda, stajlarr sliresince odenmesi gereken ig kazast ve meslek hastal(r sigorta primleri Sotgiiler prof.Dr. Hasan
GUrbiiz Meslek Yiiksekokulu M0d0rlU$0 taraftndan odenecektir. 6!rencimizle ilgili Sosyal Giivenlik Kurumu iglemlerinin diizenla ve
zamanrnda yaptlabilmesi igin staja bagladrlr ve stajtnt bitirdi$i tarihin okulumuza bildirilmesi gerekmektedir. ilgili dokUmanlar
dUrenci tarafrndan staj baglangrclnda iS yerine teslim edilecektir.
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