
 

Staj Kabul Formu 
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Revizyon Tarihi:  

Revizyon No:  

Sayfa: 1/3 
 

Kendi Cep Telefonu Numaranız Öğrencinin Adı Soyadı  
 

T.C. Kimlik Numarası  Aileden Birine Ait Cep Telefonu 
Numarası 

 Okul Numarası  
Sosyal Güvenlik Durumunuza İlişkin Aşağıda Belirtilen Seçeneklerden Birini İşaretleyiniz. 

 (22) Ailesince (Anne, Baba veya Eş üzerinden) sağlık yardımı alan veya kendi adına SGK-Emekli Sandığı-Bağkur kapsamında sosyal 
güvencesi bulunanlar. 

 (43) Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayanlar veya Genel Sağlık Sigortası Primi ödeyenler.           
 

YAPILACAK STAJIN 
(Arka sayfada bulunan staj tarih aralıklarından 
size ve staj yapılacak kurum/kuruluşun haftalık 
çalışma iş günlerine göre uygun olanını seçerek 
bilgilerini yanda belirtilen alanlara yazınız) 

Staj Kodu  

Staj Süresi/İş Günü  

Staj Başlama ve Bitiş Tarihi ......../......../20.... -  ......../......../20.... 
 

       Yukarıda belirtilen tarihler arasında ........... iş günlük stajımı yapacağım. Stajımın başlangıç ve bitiş tarihlerinin değişmesi veya stajdan vazgeçmem 
halinde en az on (10) gün önceden ilgili eğitim (okul) birimine bilgi vereceğimi, aksi halde 5510 sayılı kanun gereği doğacak cezayi yükümlülükleri kabul 
ettiğimi taahüt ederim.   ......./......./20.... 
 

   Öğrencinin Adı Soyadı: 
 

İmzası: 

 

İLGİLİ MAKAMA 

Yukarıda bilgileri verilen Fakültemiz öğrencisinin belirtilen iş günü kadar staj yapması zorunludur. Staj süresi boyunca öğrencimizin iş kazası ve 
meslek hastalıkları sigortası kurumumuz tarafından yapılacaktır. İlgili öğrencimizin staj çalışmasını kurumunuzda/işyerinizde yapması uygun 
görülmesi halinde staj kabul formunu onaylayıp, Müdürlüğümüze göndermenizi arz/rica ederim. ....../....../20.... 
 
 

                                                                                                                                            Dekan / Dekan Yardımcısı 
 

İŞYERİNİN 
Adı / Unvanı  

Faaliyet / Üretim / Hizmet Alanı  

Adresi  

Tel Numarası / Faks Numarası  

E-Posta Adresi / Web Adresi  
Yukarıda Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası yazılı öğrencinizin belirtilen tarihlerde iş yerimizde staj yapması uygun görülmüştür. 

İŞVEREN veya YETKİLİSİNİN 
Adı, Soyadı (Unvanı) 

İşyeri Kaşesi / Mühür 
İmza 

 

 
Not: Bu Bölüm Fakültemiz Bölüm Başkanlıklarınca onaylanacaktır. 
 

UYGUNDUR 
 

......./......./20.... 
 

.................................... Bölüm Başkanı 

Not:   1- Öğrenci Staj Kabul Formunu staj başlangıç tarihinden en geç on beş (15) gün önceden ilgili eğitim (okul) birimine teslim etmek zorundadır. 
2-Staj Kabul Formu düzenlemeyen öğrenci staja başlayamaz. Aksi halde yapılacak staj kabul edilmez. 
3- Staj Kabul Formu, uygunluk onayı için Bölüm Başkanına kaşelettirilip imzalattırıldıktan sonra Fakülte SGK Birim Sorumlusuna teslim edilecektir.  



 

 
STAJ BAŞVURU FORMU 

1. Fakültemiz internet sayfasından (ardesen.erdogan.edu.tr) staj başvuru formu  ve işyeri sözleşmesi 2 nüsha 
halinde çıkarılır.  

2. Staj başvuru formuyla birlikte verilen STAJ TALİMATI yazısının okunması önemlidir. 
 

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI 
1. Öğrenci kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin tam ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.  
2. Sosyal Güvenlik Durumu bölümündeki alanlardan birinin seçilmesi zorunludur. 
3. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  Ardeşen Turizm Fakültesi öğrencileri, öğrenimleri süresince en az 60 

(altmış) iş günü staj yapmak zorundadırlar.. Öğrenciler staj sürelerini 30’ar iş günü ile en fazla iki staj 
döneminde veya 60 iş gününü bütün olarak tek staj döneminde tamamlayabilir.   

4. Staj başlama tarihi Pazartesi gününe denk gelecek şekilde ayarlanması gerekmektedir 
5. Bu bölümler doldurulup imzalandıktan sonra Dekan veya Dekan Yardımcısına formun onaylatılması 

gerekmektedir. 
6. İşyerlerine onay aşamasına geçmeden bölüm başkanlığından staj yapılacak yerle ilgili fikir alınmasında fayda 

vardır. 
İŞYERİYLE İLGİLİ KISIM 

1. Staj başvurunuz işyeri tarafından uygun görülmesi halinde işyerine ayrılan kısım eksiksiz olarak doldurularak 
işyeri yetkili tarafından kaşe ve imza atılarak onaylanır. Kaşe veya mühür olmayan başvuru formları kabul 
edilmez. 

2. İki nüsha olarak hazırlanan başvuru formu ve işyeri sözleşmesinden birer nüsha  işyerine bırakılır. 
 

BÖLÜM BAŞKANLIĞI ONAYI 
1. İşyeri tarafından imzalanan sataj başvuru formu ve işyeri sözleşmesi staj başlama tarihinden en geç 15 gün 

önce Bölüm Başkanlığı onayına sunulması gerekmektedir. 
2. Bölüm başkanlıkları tarafından imzalanan staj başvuru evrakları sigorta işlemleri için öğrenci işlerine teslim 

edilir. 
3. Bu aşamadan sonra öğrenci işlerinden staj dosyaları temin edilebilir. 

 
 
1. Öğrenciler kendileri ile ilgili bölümleri tam ve eksiksiz olarak doldurmak zorundadır, formları eksik yada 

okunmayan öğrencilerin sigorta işlemi yapılmayacaktır. 
2. Öğrencilerin  staj ve sigorta işlemlerinin sağlıklı yürümesi için formda belirtilen staj tarih aralıklarına uyması 

zorunlu olup işe başlama tarihi pazartesi olacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Takvime uymayan 
öğrencilerin sigorta işlemleri yapılmayacaktır.       

3. Öğrenciler birden fazla staj yerine başvurabilirler ancak form teslimi sırasında sadece bir tanesini verebilir. 
Birden fazla form veren öğrencinin sigorta işlemi yapılmayacaktır. 

4. Mezun olacak öğrenciler staj tarihini belirlerken tekrar eğitim öğretime devam etme, askerlik veya işe girmek 
gibi durumlarını göz önünde bulundurarak staj başlama ve bitiş tarihi belirlemeleri gerekmektedir. 

5. Öğrenciler staj formu verirken staj başlama ve bitiş tarihlerini, iş yeri adı ve adreslerini not etmeleri kendileri 
açısından gereklidir. 

 
 

 

STAJ TARİH ARALIĞI 
05 TEMMUZ 2021 - 12 EYLÜL 2021 

 
STAJ BAŞVURU SÜRECİ 

 
STAJ TALİMATI 


