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Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Stajyer Bilgilendirme Formu

Sevgili Öğrenciler,
Lütfen aşağıdaki bilgilendirmeleri iyi okuyunuz ve yönerge kurallarına dikkat ediniz. Stajınızın 
başarılı sayılması için staj yönergesi şartlarına tamamen uymanız gerekmektedir.

1. Staj Süresi
Staj süresi 20 iş günüdür. Staj dosyası gün bazında doldururken bu ayrıntıya dikkat edilmelidir.
  
2. Staj Başvuru Formu
İsminize özel olarak hazırlanmış staj başvuru formunu, Bölüm Staj Koordinatörlüğünden alarak, staj 
yapacağınız iş yerine götürmeniz gerekmektedir. Staj yapacağınız işyerinde staj dosyası içinde 
bulunan staj bilgilendirme formunu (Form 1), işyeri sorumlusuna kaşeletip imzalatıp, staj 
sorumlunuza teslim etmeniz gerekmektedir.

3. Staj Bilgilendirme Formu
Staj dosyanızda iki adet Staj Bilgilendirme Formu (Form 1 ve Form 2) bulunmaktadır. Öğrenci, 
doldurduğu formlardan Form 1’i staj danışmanına vermek üzere kopartır ve staj sorumlusuna staj 
öncesi iletir. Staj sorumlusu öğrencinin getirdiği staj bilgilendirme formuna istinaden, staj yerini 
beğenmeyip staj yerini reddedebilir. Bu durumda, öğrenci yeni staj başvuru formunu dekanlık 
sekreteryasından alıp, tekrar başka bir staj yeri bulup aynı işlemleri gerçekleştirmek durumundadır.

4. Staj Denetimi
Staj yapan öğrenciler, okula bildirdikleri resmi staj süreleri boyunca gerek telefonla gerekse de ani 
staj ziyaretleriyle denetlenmektedirler. Staj sorumlunuzun denetim sonunda stajyer öğrencinin okula 
bildirdiği yerde staj yapmadığı kesinleştiğinde, stajınız iptal  edilecektir.

5. Staj Sorumluluğu
Staj yapan her öğrenci staj yaptığı işyerinin çalışma ve güvenlik kurallarına, düzen ve disipline 
uymak ve işyerinde kullandığı her türlü mekan, alet, malzeme, makina, araç ve gereçlere özen 
göstermekle yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmemesinden doğacak her türlü sorumluluk 
öğrenciye aittir. Bu konularda gerekli yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenci hakkında ayrıca 
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır. 

6. Staj Devam Zorunluluğu
Staj süresi devamlıdır. 20 günlük staj süresi aralık vermeden yapılacaktır. Eğer işyeri cumartesi -pazar 
çalışmıyorsa; öğrencinin sadece çalışmış olduğu iş günleri, 20 günlük sürenin içinde sayılacaktır.

7. Hastalık / Kaza Durumu
Staj sırasında hastalanan ya da bir rahatsızlığı nedeni ile stajına aralıksız olarak 10 (on) günden fazla 
devam edemeyen stajyerin stajı kesilerek, durum işyeri tarafından Staj Komisyonuna bildirilir. Staj 
Komisyonu, durumu öğrencinin ailesine bildirmekle yükümlüdür. Öğrencinin devam edemediği gün 
kadar staj süresine eklenir, ancak bu süre, bir dönemdeki toplam staj süresinin yarısını geçemez. 



8. Önemli Tarihler
Staj Formunun Teslim Edilmesi: Staj yapacağı tarihten en geç 15 gün öncesine kadar onaylatılmış
 staj formunun staj sorumlusuna teslim edilmesi gerekmektedir.

Stajların Bitiş Tarihi:  Stajların öğretim güz yarıyılı başlamadan bitirilmiş olması 
 gerekir.

Staj Dosyası Teslim Tarihi: 31 Ekim son teslim tarihidir. Staj sorumlusuna teslim edilir.

Staj sorumlumun tarafıma vermiş olduğu, toplam 8 maddeden oluşan staj bilgilendirme notunu 
okuyup anladığımı ve sorumluluğumun bilincinde olduğumu beyan ederim.

       Ad  Soyad
           İmza

Öğrenci Ad Soyad :
Bölüm :
Sınıf :
Okul No :
GSM No :
Ev Tel. No :

BU BÖLÜM STAJ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN STAJ TAMAMLANDIKTAN 
SONRA DOLDURULACAKTIR.

STAJ TAMAMLANMIŞTIR
BAŞARILI  �              BAŞARISIZ  �

STAJ KOMİSYON BAŞKANI
AD SOYAD:
İMZA:
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