II. YAZ STAJINA BAŞVURU ve TAMAMLAMA REHBERİ
STAJ İŞLEMLERİNE BAŞLA

Staj bitiminde Gizli Sicil Fişi’ni, staj
defterini ve proje raporunun kapak
sayfasını firma yetkilisine onaylat.

2. yaz stajı için staj imkanı olan işyeri
bul.
Güz döneminde staj komisyonunun ilan
ettiği tarihlerde staj defterini, staj
projeni ve gizli sicil fişini staj
komisyonuna teslim et.

Zorunlu staj formu (3 adet) ve Stj1b
formunu doldur, fotoğraf yapıştır ve
evrak kayıt bürosuna onaylat.
Zorunlu staj formları ve Stj1b formu ile
firmaya başvur.

Staj evraklarında
imza/mühür eksiği var
mı?

Zorunlu staj formu ve Stj1b formunu
firma yetkilisine onaylat.

Firmanın onayladığı Zorunlu Staj Formu
(3 adet) ve Stj1b formu ile staj
komisyonuna başvur.

Fakülte SGK bürosu tarafından
onaylanmış Zorunlu Staj Formlarından
bir adetini staj komisyon üyesine teslim
et.

Eksikleri
tamamla.

Hayır
Staj defterlerinin bölüm öğretim
elemanlarınca değerlendirilmesi bekle.

Firmanın staja uygun bulunması halinde
Zorunlu Staj Formları ve Stj1b formu
staj komisyonu üyesince onaylanır.
Stj1b formu teslim alınır.

Staj komisyonu tarafından onaylanan
Zorunlu Staj Formları ile SGK bürosuna
başvur.

Evet

Staj komisyonunca Gizli sicil fişlerinin
incelenerek staj günlerinin
hesaplanmasını bekle.

Eksikleri, verilen sürede
tamamla, staj
komisyonuna teslim et.

Staj süren 20
iş günü mü?

Hayır

Evet

Hayır

Eksik günlerini
tamamla.

STJ1b Formu
Staj Notu < 50

Hayır

Staj Notu ≥ 70

Evet

Zorunlu Staj Formu

Staja başlama tarihinde staj evrakları ile
birlikte staja başla.

Gizli Sicil Fişi
Evet

Staj Defteri
Staj rehberine uygun olarak staj
defterini ve projeni yaz.

YAPILAN STAJ BAŞARISIZ.

YAPILAN STAJ BAŞARILI.

Not 1: Yaz stajları 04/07/2022 tarihi itibari ile başlatılabilir.
Not 2: Staj defteri ve staj projesi bilgisayar ortamında hazırlanacaktır. Staj defteri ve projesi staj komisyonunun belirleyeceği tarihlerde elektronik ortamda staj komisyonuna teslim edilecek ve
ayrıca firma tarafından onaylanmış olan çıktıları bölüme ilan edilecek tarihte teslim edilecektir. Firma tarafından doldurulmuş olan gizli sicil fişi kapalı zarf içerisinde ilgili tarihte teslim edilecektir.
Not 3: Staj ile ilgili evraklar bölüm web sayfasında staj ile ilgili duyuruların altında yer almaktadır.
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