
 

“CBİKO” ULUSAL YAZ STAJI PROGRAMI KAPSAMINDA “KAMU HASTANELERİNDE” STAJ YAPACAK 
ÖĞRENCİLERİMİZİN HAZIRLAYACAĞI BELGELER HK. DUYURU 

 
 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) Ulusal Yaz Staj Programı kapsamında ülkemiz geneli Kamu 

Hastanelerine “Yaz Stajı” başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan öğrencilerimizin aşağıdaki belgeleri başvurusu 

sistemde onaylandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde ilgili kamu hastanelerine iletmesi gerekmektedir. 

HAZIRLANACAK BELGELER ; 

* 6 ay içerisinde alınan öğrenci belgesi (E-Devlet ten temin edilebilir) 

* Staj Başvuru Formu (Okulumuz Müdür Sekreterliği Biriminden alınacaktır.) 
 

 

Not 1: Tüm öğrencilerimiz için STAJ TARİHLERİ 4 TEMMUZ-19 AĞUSTOS 2022 TARİHLERİ ARASINDADIR. 

Belirtilen tarih harici bir tarihte staj kabul edilmeyecektir. Bu kapsamda bu tarihler haricinde staj yeri belirleyemeyen ve 

Üniversite Hastanemizde de stajını yapamayacak durumda olan 1. sınıf öğrencilerimiz bir sonraki Yaz döneminde, alttan  

Staj dersini alan ve mezuniyetine yalnızca bu dersi kalan öğrencilerimiz de bir sonraki aktif dönem içerisinde (Güz dönemi) 

staj yapabilecektir. 

Not 2: CBİKO Ulusal Yaz Stajı kapsamında İl Dışı Kamu Hastanelerine yapılan başvurularda Öğrenci Belgesi ve Staj 

Başvuru Belgeleri haricinde bir de Staj Sözleşmesi talep edilebilmekte olup bu kapsamda ayrıca ekteki Staj Sözleşmesi 
Belgesinin de (3 nüsha)  öğrencilerimiz tarafından doldurularak ilgili Kamu Hastanesine diğer 2 evrak ile 
birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.  

Not 3: Staj başvuru formu 10 Haziran 2022 tarihine kadar staj yapılacak olan kuruma onaylatılarak Meslek Yüksekokulumuza teslim 
 

edilmelidir. 
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TANIPI:
iJetme:staj yapllacak ttven

GENEL HUKUMLER
Ⅳ【ADDE l‐ Bu sOzlc,me,3308 saylll Mcsleki Ettitim Kanununa uygun olarak,mesleki ve

teknik eこitim yapan prograrn ёgrcncilerininヽ letmclcrde yapllacよ i,ycri s可 lmn eSaslarinl

dizenlemck atnaclyla Fak01tc Dekanll言 1/Yiksckokul Mid■ 1●言i vcya Mesick Yiksekokulu

Midiirlittt,i,letmc vc Oま enCi arasmda inltzalanlr

DIADDE 2‐ 09 nisha olarak dセ enlcncn vc taraflarca imzalanan bu sOzle,memn, bir

nishasl Fak■lte Dekanllg1/Yuksckokul Midingi vcya Mesiek Yiksckokulu MidtrhttindC,

bir nishast isletmedc,bir ntshas1 6grencide bulunur

MADDE 3‐ 1゛etmelcrdc i,yeH st可 1 0kulun akademik takvimine gё rc planlatur ve yaplllr

MADDE 4‐ 1,lctmclerde i,ycH並勾1,…………………………… 。こrenci Sta YOnetmel逗 1,

1」li biHmin Stai YOnergcsi ve 3308 sり 11l McsleH Eこ itim Kanunu h餞 umleHnc gOre

Ⅲ血 uむ

MAIDDE 5‐ ………………akadcmik takviminc uygun olarak飩 巧in ba,ladlEl tanhtCn hibarcn

Ⅲ濾rlige ginnckセ ere taranarca imzalanan bu sOzle,mc,0ま enCileHn i,yeH stalm

tatnamladl言 l tanhC kadar ge9erlidir

SOZLEsMENIN FESHI
MADDE 6-S021e,me;

a l,yenmn 9e,iJi Scbeplene kapatimasl,

b  i, yc五  sdlibinin degi§ mesi halindc yeni i, yeHnin ayni mesletti/iК timi

sirdもぼcmcmesi,
c OgrencileHn Yは sckOま ctim Kurtlmlan Oまenci Disiplin YOnctmeligi hik」血lenne

gOre uzaklastl.11la cczasl ・aldlEl Strece vcya 91kanna cezasl alarak ili,逗 iin kesilmesi

durumunda sOzlc,me feshedilir

UCRET VE IZIN

■lIADDE 7‐ 3308 saylh Kanun'un 25 inci maddesi biHnci flkrasina g6re O言 renCilerc,

1,let■lelerde is yen eこ itimi devam ettti Sttece ytnrl■ kteki ayllk asgan icret net tumnin,

yinni ve uze五 nde personc1 9a11,tiran is yerlerinde % 30'undan, az olmamak izere icret

ёdenir Ocrct bω lang19ta …………………………………………TL'dir Otrenciye ёdenecek icret,her

iJi vcrgiden mu狙 lr Ottencinin飩可 yap●諄i,gm■ olarak hcsaplarna yapllr.Staia devaln

etmeditti gttlCr icrctlcmc yapllmaz Asgarl icrete yll 19indc arti,oimast hainde,bu artl,lar

aynl oranda O虐 FenCilerin icretleHne yans■■lr

MADDE 8 0言rencileHn,biHminin Sねj YOnergesinde yer alan devatn zonlnlulumnu yerine

geti.11lele五 gerekir

SiGORTA
pIADDE 9‐ 0意renciler,bu sёzle,mcin akdedilmcsiylc i,lct■ lelerdc i,ye五 staima dcVm



cttiklcri sttcc 5510 saylll Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 4'inci  maddcsinin  bi五 nci

nヒ61nin(O bendine g6re i, kazasl vc mcslck hastallEl sigOrtasl, Fak■ lte

Dckan11言1/Yiksckokul Midttlittt veya Mcsick Y」 ksckokulu Midttligimcc yaptinllr_

pIIAI)DE 10‐  Fよ■ltc Dckanlig1/Yiksckokul Midirligi vcya Mcsick Yiksckokulu

ⅣIid■ligmce odcnlnesi gerckcn sigo■a pHmlcH,Sosyal Givenlik Kurumunun belirlcdigi

Oranlara gOrc,Sosyal Givenlik K― muna 6dcnir vcya bu Kurumun hcsabina aktar11lr

RIADDE ll‐  Sigorta ve p● m ёdcmeylc ilgili belgclcr, Faktltc DckanhttL/Y測 くsekokul

Mid■ 1■言i vcya Mcslek Yuksekokulu MidirlittinCC Saklanlr.

0こRENCiNiN DiSiPLiN,DEVAM VE BAsARI DURUMU
MADDE 12‐ OまencJcr,ヽ ye五 s司1 ●in i,letmclcre dcvaln etmck zorundadlrlar

iゞCtmClerde、 ycH Stttma mazerctsiz olarak devam cmeycn ёgrencilcnn icrc■ eH kcs‖ ir Bu

konuda i,lctneler yetkilidir

MADDE 13‐ 1,letme yetkllileH,mazerctsiz ol置よ 09(3)is gint i,yeH stama gelmeyen

O酔nCiyi,cn ge9 be,(5)i,gint i9indc Fak■ ltc Dckanll言 1/Yiksekokul MidirliLi vcya Mcsick

YiiksekokuluMidtritttinc bildi」 r

MADDE 14-Ogrcncilc五 ni,lctnclerdc disiplin sorusturmasml gerektirccek davranl,larda

bulunlllalan halindc,bu dunlm i,lctme taraflndan Fakilte Dekanh言 1/Y■ksckokul Midttlitti

veya Mcslck Yiksckokulu Midurligine yazlll olarak bildirilir Disiplin i§ lenli, Fakilte

Dckanllこ1/Yiiksekokul  Miidirli=i Veya Meslck Yiksekokulu Midurligi taraflndan

Yuくsekttctim Kurumlan Qrcnci Disiplin YOnetmcligi hは慟mlc五 nc gёrc y―tultt sOnu9,

i,letmcyc yazlll olarak bildiHlir

TARAFLARIN DIёER GOREV VE SORUMLULUKLARI

MADDE 15-i5ve」 stall vaptracak is:etme!e‖ n sorum:uiukla‖ :

a OttrencileHn igletmedeki iS yeri stajrnt
akademik takvimine uygun olarak

yaptlmak

l,yeH s可 lmn,Fak■ ltc Dekani屯 1/Ytiksckokul M田血litti veya Mcslek Y■ ksckokulu

Stai vc Etthm UygulalnaKurullanncabelirlcncn yerdeyapllmasinl sttlalnak,

1,letmede、 yCH St街 l yapan 6grencilere,3308 sayll Kanunur1 25 inci maddcsi biHnd

■krasina gorc icret miktan,tret artl,l vb kOnularda l,yeH stti soZle,mesi
inttlarnak,

Otrencilerin devatn durumlanm izleyerck devarnsizllklanm ve hasta1lk izinlcrini,

stКsi 19inde ilgili pЮ gram baskanlanna ilctilmekセere Fakiiltc DeLmi屯 1/Yiiksekokul

M油ュ山ntgi/Mesiek Yiiksekokulu MidttlilinC bildill.lck,

OgrencileHn sttma ait bngilerii9ercn fomlannl,stt bi■ minde kapah zarfi9inde ilgili

Fak■lte Dekanl屯 1/Yはsekokul MidiHiⅣ Meslek Y■ ksekokulu M“献littmc

gё ndellllck,

1,yeH st可 l bω ladlktan sonra personcl saylsinda azahna olmasl durumunda da staia

bttlaml,olan Oこ rencileH,1,ycH st司 l tamalnianincaya kadar i,lemede saa dcvaFn

cttinnek,

0言rencinin i,letnede icretsセ yemekyemesim sttlatnak,



Ⅳ【ADDE  16‐     Fakilte Dekaniltt1/Yiksekokul Midirlitti vey,  Meslek
Yiksekokulu
Mldurilk:erinin gOrev ve sorum:u:uk:ar::

a I,letmedc i,yeH st司 l yapan ёttrenCiyc,3308 saylh Kanunun 25 inci maddcsi
biHnci flkrasma gOre Oま encilerle birlikte isietmelerle tret miktan,ucret

artl,l vb konularda l,yeri egitimi sOzle,mesiimzalamak.

b.1, ye五  stail yaplhCak progratnlarda ёこrendた五n i゛etmede yaptlklan

etkinliklene n」 liforrnlann sa b∞ langiCinda i゛ etmdere veHlmegni sttlalnak,

C i゛Ctlnderdcki、 yCH Salnln i゛ ctme ttanndan gёrcvに ndiHlccck c」tid

personeltaraflndan yapllmasinl sttlalnak,

d i,letmderden 、 ye五 s可lnm, ilgni meJck alanlanna uygun olarak
yapllmasini saこ lalnak,

e OgrencileHn icrctli ve icretsiz mazeret izinle五 yle devaln―devmlslzllk

durumlanninizlentnesini sagialnak,

l Iゞetrnelerdeヽ yeH Stail yapan oま enCile五 n sigo■a pHmlenne aitヽ lemleH

Y6netmelikesasianna g6rc yintmek,

g.1,letmderde yapnan、 yen stttmda atna91anan hedenere d否 lmasl i9in

isletmeyetkilileriyle is birltti yaparak gerekli Onlemle五 almak,

MADDE17‐  H,ye」 (老itimi g5ren Oこ rencilerin gOrev ve sorumluluklan:

a  l,ycHnin,artlarlna ve 9ah,ma dizcnine uymak,

b I,ye五ne dt ёzel bilgileH■9imci■luslara iletnemek,

c.Sendikal etkinliklcre katllmalnak,

d.I,yc五 sttmadセ cdi 01arak devaln etmek,

c I,yen sal dosyasmltutnak ve lgi‖ fonnlan doldurmak.
Not: Covid‐ 19 hallunda ve bula,ma nskleri haHbnda bilgi verildi. Bu
bilgilendirme sonraslnda her tirli sorumluluこ u kendi nzerime alarak stailm
esllasinda Covid‐ 19'a lli,kin bula,In olabileceこ ini kabul ediyorum,onam(rlz3)
VeWOrum.

OGRENCI igvrnrn vnv,r vrxiil FAKULTE
otx,lNUyUxsEKoKUU

MESLEK y0xsrxoxulu
trUnUnU

Adr Sovadr: Adr Sovadr: AdI Sovadl:

Giirevi : Giirevi: r

Tarih

‐‐/‐‐/‐‐‐‐‐

Tarih Tarih

Imza Imza‐ ka,c `%


