
2018 STAJ İŞLEMLERİ 

Sıra İşlem Baş. tarihi Bitiş tarihi 

1 3 adet Staj Başvuru Formu ve 3 adet İş Yeri Staj Sözleşmesi 

Öğrenci İşlerinden alınacak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2018 

2 Formlara fotoğraf yapıştırılacak. 

3 Formun (1). ve (2). bölümleri öğrenci tarafından eksiksiz ve 

doğru olarak doldurulacak, (4). bölümdeki ve İşyeri Staj 

Sözleşmesinin imza kısmı imzalanacak. 

4 Formun (4). bölümündeki bölüm/birim staj onayı kısmı 

öğrenci tarafından staj amirine onaylattırılacak. 

5 İşlemi tamamlanmış form ve bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi 

öğrenci işleri bürosuna getirilecek. 

6 Öğrenci işleri bürosundan başvuru formları ile İşyeri Staj 

Sözleşmeleri teslim alınacak ve İşyeri Staj Sözleşmeleri 

Yüksekokul Sekreteri Ertan İLDENİZ’e imzalattırılacak. 

7 Teslim alınan evraklar staj yapmak istenen yere öğrenci 

tarafından götürülecek/gönderilecek. 

8 Staj başvuru formunun (3). bölümü ve işyeri staj 

sözleşmesinin ilgili yerleri staj yapılacak yer tarafından 

eksiksiz olarak doldurularak onaylanacak. 

9 Staj yapılacak yer tarafından doldurulup onaylanan formların 

1’er tanesi staj yerinde kalacak, 2’şer tanesi öğrenci tarafından 

öğrenci işleri bürosuna teslim edilecek. 

 01.06.2018 
(Bu tarihten sonra 

gelen formlara 

işlem 

yapılmayacaktır.) 

10 Yüksekokul tarafından hazırlanan staj dosyaları staja 

gitmeden önce öğrenci tarafından bizzat öğrenci işleri 

bürosundan teslim alınacak. Dosya öğrencinin kendinden 

başkasına verilmeyecek, posta ile gönderilmeyecektir. 

08.06.2018 
(Bu tarihten önce 

dosya 

verilmeyecektir.) 

30.06.2018 

11 Staj dosyasıyla staj yerine gidilip staja başlanacak. 

(Resmi Kurumlarda resmi iş günlerinde, özel kurumlarda 

cumartesi günlerinde, otel, market gibi hafta sonu da hizmet 

veren işyerlerinde hafta sonlarında staj yapılabilecek, ancak 

haftada en az bir gün hafta izni kullanılacaktır.) 

02.07.2018 
(Bu tarihten 

önce/sonra 
başlayan stajlar 

geçersiz sayılır.) 

10.08.2018 
(Bu tarihten sonra 

biten stajlar 

geçersiz sayılır.) 

12 Staj süresince staj dosyasındaki ilgili yerler her gün 

doldurularak staj yetkililerine onaylattırılacak. 
02.07.2018 10.08.2018 

13 Staj süresi sonunda staj dosyasındaki staj değerlendirme 

formu ve staj sicil formunun ilgili bölümleri işyeri staj 

yetkililerince doldurulup, imzalanıp, kaşelenip, mühürlenecek 

ve ücret ödendiyse ödemeye ilişkin dekont/bordro dosyaya 

eklenecektir. Eksik doldurulan, imza, kaşe, mühür olmayan 

staj dosyaları kabul edilmeyecek değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

  

10.08.2018* 

 
*Staj bitiş günü 

14 Eksiksiz olarak tamamlanan staj dosyaları Yüksekokul 

öğrenci işleri bürosuna teslim edilecektir. 

(Bitiş tarihinden sonra teslim edilen dosyaların 

değerlendirmesi bir sonraki döneme kalacaktır.) 

13.08.2018 29.09.2018 

 

STAJ AMİRLERİ 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları/Pazarlama/İşletme Öğr.Gör.Mutlu YALÇINKAYA 

Kooperatifçilik N.Ö.   Öğr.Gör.Halil TEKATLI 

Kooperatifçilik İ.Ö.   Öğr.Gör.Yıldırım TOPRAK 

Yerel Yönetimler N.Ö. Öğr.Gör.Dr.Çağdaş GÜNDÜZ 

Yerel Yönetimler İ.Ö. Öğr.Gör.Kadriye BİLİR 

İşletme Yönetimi N.Ö. /İ.Ö Öğr.Gör.Dr.Bahar GÜRDİN 


