
   
 
 

 

T.C. 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 
 

STAJ BAŞVURU ve KABUL FORMU 
 

ÖĞRENCİNİN 

Adı Soyadı  Bölüm  

Öğrenci Numarası  Program  

T.C. Kimlik Numarası  Sınıfı  

 

ÖĞRENCİNİN ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 
İkametgâh Adresi 

 

Telefon Numarası  E-posta Adresi  

 

Tedavi Yardımından Faydalanma Durumu (işaretlenmesi zorunludur) 

Anne – Baba Sigortası Kendi Sigortası Hiçbiri 

 
Staj süresi   (işaretlenmesi zorunludur) 

20 iş günü 30 iş günü 40 iş günü 

 
Öğrencinin staja başlama tarihi (Staj takvimine uyulması zorunludur ve uygun olan tarih öğrenci tarafından 
işaretlenecektir) 

Temmuz Ağustos Eylül 

 
04/07/2022 

 
01/08/2022 

   Zorunlu hallerde Eylül ayı içinde bir tarih 
belirlenebilir. 

     ..…../09/2022 

 
TEKNİK BİLİMLER MYO 

Sayın Yetkili ; 
 

Öğrencimizin mezun olabilmesi için staj yapması zorunludur. Yukarıda adı soyadı ve 
Staj süresi yazılı olan ve staj takviminde belirtilen tarihten itibaren staj yapacak olan 
öğrencimizin staj çalışmasını kurumunuzda / işyerinizde yapması uygundur. 

Staj süresine ait iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta pirimi Yüksekokulumuz
tarafından ödenecektir. 

 
 
 
 
 

 
Tarih, İmza ve Kaşe 

 
Formu Teslim Eden Öğrenci Arka Sayfadaki şartları 

Kabul Etmiş Sayılır 
Staj Yapılacak Kurum/İşyeri Yetkilisi 

 
Staj Talimatını Okudum 

 
Öğrencinin İmzası 

Yukarıda kimlik bilgileri bulunan öğrencinin zorunlu Staj 
Çalışmasını kurumumuzda / kuruluşumuzda   yapması
 Uygun Görülmüştür / Görülmemiştir. 
 

 
 
 

Tarih, İmza ve Kaşe 



   
 

STAJ TALİMATI 
 

1-) Öğrenciler staj başvuru formunu ve işyeri staj sözleşmesini eksiksiz doldurarak staj yapacakları 
işyerlerine onaylatmak zorundadırlar. Formları eksik yada okunmayan öğrencilerin sigorta işlemi yapılmayacaktır. 
Staj başvuru formu, işyeri staj sözleşmesiyle birlikte teslim edilecektir. 
 

2-) Öğrencilerin staj ve sigorta işlemlerinin sağlıklı yürümesi için formda belirtilen staj başlama tarihlerine 
uyması zorunlu olup belirtilen tarihlerden birini işaretlemesi gerekmektedir. Takvime uymayan öğrencilerin 
sigorta işlemi yapılmayacak ve stajları geçersiz sayılacaktır. 
 

3-) Öğrenciler zorunlu hallerde asıllarını daha sonra göndermek kaydıyla (öğrenci.tbmyo@erdogan.edu.tr) e-posta 
adresine veya 04642280022 nolu faks yoluyla formlarını gönderebilirler.  
 

4-) Öğrenciler birden fazla staj yerine başvurabilirler ancak form teslimi sırasında sadece bir tanesini 
verebilir. Birden fazla form veren öğrencinin sigorta işlemi yapılmayacaktır. 
 

5-) Öğrenciler işyeri yada staj başlama tarihinde takvime uygun olarak değişiklik yapacaklarsa 12 gün 
önceden önceki formlarını iptal ettirerek yeni formlarını vermek zorundadır. 
 

6-) Dikey geçiş yapacak olan öğrenciler stajlarını sınav ve yerleştirme takvimine göre ayarlamalı ve teslim 
etmelidir. 
 

7-) Mezun olacak öğrenciler staj tarihini belirlerken tekrar eğitim öğretime devam etme, askerlik veya işe 
girmek gibi durumlarını göz önünde bulundurarak belirtilen tarihlerden birini seçmelidir.  
 

8-) 2017 yılından önce kayıt yaptıran öğrencilerin mezun olabilmeleri için toplam 40 iş günü mesleki staj 
yapma zorunluluğu vardır. Öğrenciler kırk iş günü mesleki stajlarını birinci sınıf sonunda 20 iş günü, ikinci 
sınıf sonunda 20 iş günü olarak ya da ikinci sınıf sonunda 40 iş günü olarak yapabilirler.(2017 yılında ve 
sonrasında kayıt yaptıran öğrenciler 30 iş günü staj yapacaklardır.) Ancak  öğrenim gördükleri alanla ilgili bir 
işte iki (2) yıl çalıştıklarını belgeleyen öğrenciler müracaatları halinde  mesleki stajdan muaf tutulurlar. 
 

9-) İş yerinde öğrenciden işe giriş bildirgesi ( sigorta kağıdı ) istendiğinde staja başladığı ilk gün e-mail adresi 
bildirerek isteyebilirler. 
 

10-) Staj süresine ait % 1-6 iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kanuni bir zorunluluk olup, sigorta pirimleri 
yüksekokulumuz tarafından ödenecektir.  

11-) Öğrenciler staj formu verirken staj başlama tarihlerini, iş yeri adı ve adreslerini not etmeleri kendileri 
açısından gereklidir. 
 

12-) Öğrenciler staj başvuru formlarını ve işyeri staj sözleşmesini işyerine onaylattıktan sonra 1 kopyasını 
mutlaka işyerine aslını da 24 Haziran 2022 tarihine kadar  A Blokta Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri 
gerekmektedir. 
 

13-) Mezun öğrenciler hariç devam öğrenciler stajlarını 04 Temmuz 2022 - 23 Eylül 2022 tarihleri arasında 
yapmaları gerekmektedir. 
 

14-) Staj yapacak tüm öğrencilerin yukardaki şartları okuması ve uyması gerekmektedir, uymayan 
öğrencilerin sigortası yapılmayacak ve stajları geçersiz sayılacaktır. 
 

 

Önemli Not: Yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin tamamlanan staj dosyalarını 
Akademik Takvimde belirtilen süreler içinde  ilgili  Bölüm Başkanlıklarına ulaştırmaları gerekmektedir.   Bu 
tarihten sonra teslim edilen staj dosyaları kabul edilmeyecektir. Tamamlanan staj dosyaları şahsen veya posta 
yolu ile teslim edilebilir. "Postadaki gecikmeden veya doğacak sorunlardan Yüksekokulumuz sorumlu değildir." 
Staj başvuru formuna ve işyeri staj sözleşmesine Meslek Yüksekokulumuz web sayfası öğrenci linkinin 
altından ulaşılabilir  
 
                                                                                                         Teknik Bilimler MYO Müdürlüğü 

 


