STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN TAKİP ETMESİ GEREKEN ADIMLAR
1- Öğrenci, yetkili bir kurumdan minimum 16 saatlik “İş Sağlığı ve Güvenliği” sertifikası alır.
2- Öğrenci, staj yapacağı yeri kendisi bulur.
3- Staj yapılacak yer zorunlu staj formu istiyor ise bölümün web sayfasındaki “Zorunlu Staj
Formu” doldurulur. Staj komisyonuna imzalatıp, Fakülte Evrak Kayıt Bürosu’nda kaşe
yaptırılarak temin edilir.
4- Öğrenci, bölümün web sayfasında yer alan “Staj Formu” nda öğrenci tarafından
doldurulacaktır yazan kısmı doldurur. “ Bu kısım firma tarafından doldurulacaktır” yazan
kısım ve “İşyeri Staj Bilgi Formu” nun ise staj yapılacak yer tarafından eksiksiz doldurulması,
imza ve kaşe yaptırılması sağlanır.
5- Öğrenci, staja başlamadan tarihinden en az 10 gün önce staj başvurusuna Obisis üzerinden
yapar.
6- Obisis üzerinden alınan “Staj Başvuru Belgesi” yanında “Staj Formu”, ”İşyeri Staj Bilgi
Formu” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi” komisyon üyelerinden birine teslim edilerek
“staj için uygundur” onayı alınır. Komisyon üyesi staj başvurusunu online olarak da onaylar.
7- Öğrenci, Obisis üzerinden iş yerine verilmek üzere “Staj Sicil Formu” nu ve “Sigorta
Başlangıç Belgesi” ni alır.
8- Yaz döneminde stajını tamamlayan öğrenci, işverenin doldurmuş olduğu “Staj Sicil
Formu” nu kapalı ve mühürlenmiş bir zarfta teslim alır. Öğrenci, işverenin “İşveren Staj
Anketi” doldurulmasını sağlar. Öğrenci, “Öğrenci Staj Anketi” ni doldurur.
9- Öğrenci kapalı zarftaki “Staj Sicil Formu” ile beraber “Staj Raporu”, “İşveren Staj Anketi”
ve “Öğrenci Staj Anketi” ni de bölüm başkanlığına 15 Ekim’e kadar teslim eder.
10- Yurt dışında staj yapan öğrenci staj sonunda staj değerlendirme fişi ve staj raporuna
ilave olarak staj yapılan yerden alınacak stajın konusu ve süresini gösterir onaylı bir belgeyi
staj komisyonuna zamanında iletmek zorundadır. Yurt dışında staj yapan öğrenciler,
evraklarının tamamını İngilizce olarak hazırlamalıdır.
11- Stajla ilgili daha detaylı bilgi için bölümün web sitesindeki “Staj Uygulama İlkeleri”
dökümanı okunmalıdır.
1. Staj Komisyonu: Öğr. Gör. Ulvi DAĞDELEN, Arş. Gör. Gökçen ÖZDEMİR, Arş. Gör.
Ahmet DOĞAN, Arş. Gör. Murat Emre EKOÇ
2. Staj Komisyonu: Yrd. Doç. Dr. Nurettin ÜSTOYUNCU, Arş. Gör. İsmail ÖZTÜRK, Arş.
Gör. Ö. Gökalp SÖKMEN, Arş. Erdem ASLAN

