
STAJ DÖNEMİ  

VE İŞLEMLERİ 

HAKKINDA 
1-Staj tarihi 1 Temmuz–29 Ağustos’tur.(izin/tatil günleri dahil 60 gün) 

2-Bu staj tarihi okulun öğrenciler adına iş kazası sigortası yapacağı tek staj tarihidir. 

3-Staj yapacağı dönemde halihazırda sigortalı olan ya da herhangi bir yerden sigortası 

yapılacak öğrenciler için okul sigorta yapmaz ve bu öğrenciler staj tarihlerini staj 

yapacakları firma ile anlaşarak kendilerine göre belirleyebilir. 

4-Sigorta işlemleri stajların kabulü için bir zorunluluk değildir sadece staj sırasında 

mevzuata uygunluk açısından staj yapılan firmayı sorumluluktan kurtaran bir 

uygulamadır. 

5-Staj yapacakları firmaları öğrenciler kendileri bulur, çalışma saatleri ve izin günleri 

gibi konular öğrenci ile firma arasında belirlenir, okul bu konulara karışmaz. 

6-Staj Dosyası temininden ve sigorta işlemlerinden sorumlu birim  

Staj(SGK) Bürosudur. 

7-Stajın nerelerde nasıl yapılacağı, nelere dikkat edileceği, Staj Dosyasının nasıl 

doldurulması gerektiği ve nasıl teslim edileceği gibi diğer tüm konulardan sorumlu 

birim Staj Komisyonu ve Staj1-2 Derslerinin hocalarıdır. 

8-Staj Dosyaları Staj(SGK) Bürosundan sadece 6-10 Mayıs tarihleri arasında 

alınabilir.  

9-Staj Dosyalarının içerisinde aşağıda örneğini gördüğünüz Stajyer Öğrenci Kabul 

Belgeleri vardır. Bu belgeler sigortasını okulda yaptıracak öğrencilerin staj yapacakları 

firmaya onaylatarak(ıslak imza ve kaşeli) 

Staj(SGK) Bürosuna sadece 27-31 Mayıs tarihleri arasında şahsen kimlik ibrazı ile 

teslim etmeleri gereken belgelerdir.  

10-Staj Dosyalarının temini ve Stajyer Öğrenci Kabul Belgelerinin teslimi hususunda 

ilan edilen tarihlere uymak zorunludur, belirtilen tarihlerin dışında hiçbir mazeretle 

işlem yapılmayacaktır. 

11-Staj Dosyalarını belirtilen tarihlerde almış ve Stajyer Öğrenci Kabul Belgelerini 

staj yapacakları firmaya onaylatarak belirtilen tarihlerde teslim etmiş öğrencilerin 

sigorta işlemleri yapılacaktır. Bu öğrencilere okul tarafından staj yapacakları firmaya 

götürmek üzere istendiği takdirde verilebilecek tek belge Sigorta Girişinin Yapıldığına 

Dair Belgedir ve bu belgeler sadece 10-14 Haziran tarihleri arasında Staj(SGK) 

Bürosuna gelerek alınabilir, faks ya da mail ile gönderilmez. (*!- okul bu belirtilen 

belge dışında hiçbir sebep ve mazeretle başka bir tarihte başka bir belge vermez -!*) 



12-Yukarıda belirtilen tarihlerde belirtilen işlemleri yapan öğrenciler belirtilen staj 

döneminde stajlarını yaparlar.  

13-Herhangi bir sebeple staj bırakılacak ve tamamlanmayacak olursa bu öğrencilerin 

stajı neden bıraktıklarına dair bir dilekçe yazarak okul idaresine bu dilekçeyi şahsen 

teslim etmeleri gerekmektedir.  

14-Okul sadece yaz döneminde ilan ettiği tarihlerde her bir öğrenci için sadece bir 

kereye mahsus olmak üzere sigorta işlemleri yapar, bu tarihlerin dışındaki tarihlerde 

staj yapmak isteyen öğrenciler staj komisyonundan/hocalarından onay alarak 

istedikleri tarihte staj yapabilirler. Bu öğrencilerin Staj Dosyası almak dışında 

Staj(SGK) Bürosundan yaptırması gereken bir işlem olmaz. 

15-Staj yapıldıktan sonra Staj Dosyaları yönetmelikte belirtildiği ve Staj 

Komisyonunun ve/ya da Staj Derslerinin Hocalarının istediği şekilde doldurulur ve 

Güz/Bahar dönemlerinin başında derslerin başladığı ilk 2 hafta içerisinde  

aşağıda belirtilen işlemler takip edilerek teslim edilir. 

 

Staj Ödevi Teslim Süreci: 

1. Staj Komisyonunda yer alan hocalara onaylatınız. 

Öğr. Gör. Ekrem Özdemir(başkan), Öğr. Gör. Deniz Beyaz, Öğr. Gör. Ömür Alyakut 

2. Staj-I ve Staj-II dersi hocalarına işletiniz. 

Derslerin hocalarına Öğrenci Bilgi Sistemindeki sayfanızdan bakabilirsiniz. 

İşlendikten sonra, staj evrakına dersin hocası tarafından işlemin yapıldığına dair imzalı 

not düşülmelidir. 

3. Staj (SGK) Bürosuna teslim ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu 

 

İŞYERİ STAJYER ÖĞRENCİ KABUL BELGESİ 
(bu belge staj yapılacak dönemde öğrencinin devam eden bir sigortası yok ise ya da staj yapılacak firma öğrenci 

adına sigorta yapmıyor ve öğrenciyi sigortasız kabul etmiyor ise sigortanın yüksekokul tarafından yapılması 

içindir ve staj yapılacak firmaya onaylatılarak staj(sgk) bürosunun ilan ettiği tarihler arasında staj(sgk) bürosuna 

öğrenci tarafından sigorta formu doldurmak için şahsen teslim edilmelidir) 

(yüksekokulumuz tarafından staj yapılacak firmaya götürülmek üzere verilecek tek belge eğer istenirse 

sigortanın yapıldığına dair belgedir ve o belge de staj(sgk) bürosunun ilan ettiği tarihler arasında staj bürosundan 

öğrenciye ya da bir yakınına elden teslim edilir) 

 
         Tarih: ...... / ...... / ....... 

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ  

 

ADI SOYADI   : ............................................................ 

T.C. KİMLİK NOSU  : ……………………………………… 

PROGRAMI   : ……………………………………… 

SINIFI VE NUMARASI : ……………………………………… 

SSK SİCİL NOSU  : ……………………………………… 

TELEFONU   : ……………………………………… 

E-POSTA   : ………………………………………. 

 

İŞYERİ BİLGİLERİ  

 

İŞYERİ ADI    :  

İŞYERİ YETKİLİSİ   :  

İŞYERİ ADRESİ - TELEFONU :  

 
Yukarıda  kimlik bilgileri bulunan Meslek Yüksekokulunuz öğrencisi zorunlu stajını  

01 / 07 / 2019 - 29/ 08 / 2019 tarihleri arasında yapmak üzere işletmemiz tarafından kabul 

edilmiştir. Öğrenci işyerimizden herhangi bir nedenle ayrıldığı takdirde çıkış tarihi ivedi olarak 

tarafınıza bildirilecektir.  

Bilgilerinize arz ederim. 

   İşyeri Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmzası, İşyeri Kaşesi 
(staj bürosuna ıslak imza ve kaşeli asıl örneği getirilmelidir) 

 

 

 

İşyeri Uygunluğuna Dair Onay 
(staj komisyonu ya da danışmanı tarafından onaylanır) 
 

 

 
 

 

Kocaeli Üniversitesi Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu 41080 Kartepe/KOCAELİ    Tlf    : 0262 353 34 60 
kartepe.turizm@kocaeli.edu.tr www.kocaeli.edu.tr                                                 Faks : 0262 353 45 11 

mailto:dmyturizm@kocaeli.edu.tr
http://www.kocaeli.edu.tr/

