
 
 
 

 

 Staj; Staj-I (güz) ve Staj-II (bahar) olarak transkripte işlenen uygulama dersleridir. Staj süresi zorunlu haller dışında tek dönemde 
yapılmak üzere toplamda 60 gündür (iş günü değil) ve izin kullanılan günler bu süreye dahildir. Zorunlu hallerde, staj dersi öğretim 
elemanının da uygun görmesi durumunda bu süre ikiye bölünebilir. Örneğin; ara tatilde 30 gün yaz tatilinde 30 gün şeklinde 
tamamlanabilir. Ancak, bu durumda sigorta işlemi Okul tarafından yapılamamaktadır. 
 

 Ders devam zorunluluğu olan öğrenciler (1. ve 2. senesindeki öğrenciler) akademik takvime göre eğitim-öğretim dönemlerinde staj 
yapamazlar.  

 

 Staj yapacağı dönemde mevcut bir sigortası olmayacak olan veya staj yapacağı işletme kendisine sigorta yapmayacak olan öğrenciler 
sigorta (iş kazası sigortası) işlemlerini staj bürosundan yaptırabilirler. Bu durumda, öğrencilerin staj bürosunun ilan ettiği staj tarihlerine 
(zorunlu bir değişiklik olmadıkça her sene için 1 Temmuz – 29 Ağustos arasıdır) ve sigorta işlemlerinin yürütülmesi hususunda ilan 
edeceği tarihlere ve şartlara uymaları zorunludur.(staj bürosu panosunda ve web sayfasında ilan edilen duyuruları takip ediniz). 
Sigortasını Okula yaptırmayacak olan öğrenciler, staj yapacakları işletme ile anlaşarak uygun dönemlerde herhangi bir tarih aralığında 
staj yapabilirler.  

 

 Staj dosyası temini (5 tl) ve sigorta işlemleri ile ilgili sorumlu birim staj bürosudur.  
Staj yapılabilecek işletmeler; staj sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar; staj raporunun nasıl hazırlanması gerektiği ve staj 
sonrasında staj raporunun onayı ile ilgili sorumlu birim staj komisyonu ve/veya staj-I / II derslerinin hocalarıdır.  
Ayrıca, staj bürosunun ilan ettiği tarihlerde alabileceğiniz staj dosyası içerisinde de bilgilendirme kısımları bulunmaktadır. 

 
 Staj tamamlandıktan sonra hazırlanan staj raporlarının; yaz döneminde yapılan stajlar için akademik takvime göre güz ve bahar 

dönemlerinin başında derslerin başladığı ilk 2 hafta içerisinde, diğer dönemlerde yapılan stajlar içinse staj bitiminden itibaren 2 hafta 
içerisinde kontrol ve onay işlemleri için bizzat öğrenciler tarafından teslim edilmesi gerekmektedir.  
 
       STAJ RAPORU TESLİM SÜRECİ 
1. Staj Komisyonuna onaylatınız. Öğr. Gör. Ekrem Özdemir, Öğr. Gör. Deniz Beyaz, Öğr. Gör. Ömür Alyakut 
2. Staj-I ve Staj-II dersi öğretim elemanlarına işletiniz. Derslerin hocalarına Öğrenci Bilgi Sistemindeki sayfanızdan bakabilirsiniz.  
3. Staj 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 ise sigortanın yüksekokul tarafından yapılması içindir ve staj yapılacak firmaya 

onaylatılarak staj bürosunun ilan ettiği tarihler arasında staj 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 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 / 20…… - 29/ 08 / 20…… 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 staj dersi öğretim elemanı tarafından onaylanır) 
 

 

 
 

 

Kocaeli Üniversitesi Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu 41080 Kartepe/KOCAELİ     
kartepe.turizm@kocaeli.edu.tr                                                   

Telefon  : 0262 353 34 63 

Belgegeçer : 0262 353 45 11 

mailto:dmyturizm@kocaeli.edu.tr

