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Staj başvuru 
formunun staj 
koordinatörlüğün
den alınması 

Firma tarafından 
kaşelenip imzalanan Staj 
bilgilendirme formunun 
1 adedinin staj 
koordinatörlüğüne teslim 
edilmesi ve onaylatılması 

Staj yeri ve tarihinin 
netleşmesinin ardından 
İnsan Kaynaklarına başvuru 
yapılarak sigorta 
işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi 

Staj yapma talebinin 
bölüme bildirilmesi 
ve isme özel staj 
defterlerinin temini 

Staj bilgilendirme formu 
staj danışmanı 
tarafından kabul ya da 
reddedilebilir Red 
durumunda işlemler 
tekrarlanmalıdır 

Staj defterinin ve 
staj raporunun 
oluşturulması 
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 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 

 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. 

 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. 

 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. 



 

 

 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 Değerlendirme : Stajlar takip eden dönemin ders kayıt işlemleri 
sırasında ders yükü olarak müfredata girilir ve başarılı / başarısız 
olma durumu Ocak sonunda öğrenciye bildirilir. 



 Öğrencilerin araştırmaları 

 Dış danışmanlar kurulu üyeleri 

 

 

 

 

 
 Öğretim elemanları – sanayi ilişkileri 

 Teknik gezilerdeki ikili görüşmeler 

 

• AERO Rüzgar Endüstrisi A.Ş 
• Ege Soğutmacılık Klima ve Soğuk Hava Tesisleri İhracat 

İthalat Sanayi ve Ticaret AŞ. (SAFKAR) 
• Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
• Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Ticaret A.Ş. 
• Webasto Thermo Comfort  
• Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 
• Genel Müdürlük 
• Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 
 


