
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

KELES MESLEK YÜKSEKOKULU 

 

STAJ İŞLEMLERİNDE İZLENECEK YOL 

1. 30 iş günü zorunlu stajını yapacak öğrenciler, staj yerini belirledikten sonra staj defteri 

teslim almak üzere Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçe ile 

başvuru yapacaklardır.  

 

2. Staj Defteri içerisinde yer alan  FORM-3 yazan formu eksiksiz bir şekilde doldurup, 

işyerine imza ve kaşe yaptırdıktan sonra staj başlamadan 20 gün önce NÜFUS 

CÜZDANI FOTOKOPİSİ ve MÜSTAHAKLIK BELGESİ ile Program başkanlarının 

onayına sunulmak üzere Meslek Yüksekokulumuza teslim edeceklerdir. 

Müstehaklık belgesi e-devlet üzerinden veya SGK Müdürlüklerinden alınabilmektedir. 

Not: Bölüm/Program başkanı ve Yüksekokul Sekreteri tarafından Form-3 üzerinde onay işlemi 

yapılmadan staja başlayan öğrencilerin stajı geçersiz sayılacaktır. 
 

 

3. Meslek Yüksekokulumuza ulaşan Form-3, müstehaklık belgesi ve Nüfus Cüzdanı 

Fotokopisi Staj Komisyonunun onayına sunulduktan sonra, uygun görülmesi halinde 

ilgili staj tarihlerinde öğrencinin SGK girişi yapılarak 30 iş günü stajı başlatılacaktır. 

 

4. Staj bitiminde Meslek Yüksekokulumuz tarafından ilan edilecek staj mülakat 

tarihlerinde, hazırlanan staj defteri ile birlikte staj mülakatına katılarak 

değerlendirilmesi yapılacaktır. 

 

5. 30 iş günü zorunlu stajlarını tamamlayan ve teslim eden öğrencilerin stajları Staj 

Komisyonu tarafından BAŞARILI veya BAŞARISIZ olarak değerlendirilip, Meslek 

Yüksekokulumuz web sayfamızda ilan edilecektir. 

7.  Staj ile ilgili sorun ve sorularınızı Program Başkanlarına mail ortamında iletebilirsiniz. 

 

STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA ŞEKLİ İLE İLGİLİ AŞAĞIDA YER ALAN 

GÖRSELLERİ MUTLAKA İNCELEYİNİZ… 

 

 

 

 

 



FORM-3 BELGESİ HAZIRLAMA ŞEKLİ 

   

 

 

 

 

NOT: Form-3 ile birlikte e-devlet veya SGK Müdürlüklerinden alınacak “MÜSTEHAKLIK 

BELGESİ” ve “NUFÜS CÜZDANI FOTOKOPİSİ” ile birlikte staj başlamadan 20 gün 

önce Meslek Yüksekokulumuz Program başkanı ve Yüksekokul Onayına sunularak, Öğrenci 

İşleri Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir. 

Onay işlemi yapılmadan staja başlayan öğrencilerin stajları geçersiz sayılacaktır. 

 

İşveren veya Yetkilisi tarafından 

imza ve kaşe mutlaka yapılacak. 

(Çok Önemli!) 

Fotoğraf yapıştırılacak. 

Form-3’ te yer alan bütün 

bilgiler eksiksiz bir şekilde 

doldurulacak. 

Telefon  

Öğrenci tarafından tarih 

atılıp imzalanacak. 

Staj başlama ve bitiş tarihleri 30 iş 

günü olarak mutlaka yazılacak. 

Resmi tatiller atlanacak. İşyeri 

Cumartesi çalışıyorsa dâhil edilebilir. 



 

 

 

 

 

 

 

Staj defteri için 

oluşturulacak kapak. 

Öğrenci bilgileri 

yazılacak. 



            

Fotoğraf 

yapıştırılacak

. 

 

Tüm bilgiler 

eksiksiz bir 

şekilde 

doldurulacak 

 

İşveren veya Yetkili 

tarafından imza ve 

kaşe yapılacak. 

 



 

 

 

 

 

 

Alınan dersler 

yazılacak. 

 

Bilgiler yazılıp. 

İmzalanacak. 

 

Atölye ve Endüstri 

deneyimi varsa 

yazılacak. 

 

İstenilen bilgiler 

doldurulacak. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Staj tarihi, çalıştığı 

bölüm ve yapılan 

işin başlığı yazılıp, 

öğrenci tarafından 

imzalanacak. 

30 iş günü eksiksiz 

bir şekilde 

doldurulacak. 

 

Öğrenci bilgileri 

yazılacak. 

 

İşyeri Yetkilisi 

tarafından imza ve 

kaşe yapılacak. 

Form-6 ve Form-7 

staj bitiminde kapalı 

zarf içerisinde 

öğrenci veya posta 

yolu ile Meslek 

Yüksekokulumuza 

iletilecek. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

İstenilen bilgiler 

doldurulacak. 

İşyeri Yetkilisi 

tarafından staj 

yapan öğrencinin 

değerlendirmesi 

yapılıp, “YETERLİ” 

veya “”YETERSİZ” 

olarak 

işaretlenecek.  

İşyeri Yetkilisi 

tarafından imza ve 

kaşe yapılacak. 

Form-6 ve Form-7 

staj bitiminde kapalı 

zarf içerisinde 

öğrenci veya posta 

yolu ile Meslek 

Yüksekokulumuza 

iletilecek. 



 

Form-6 ile koordineli 

bir şekilde bilgiler 

(tarih, yapılan iş) 

yazılıp, 30 iş günü 

olacak şekilde yapılan 

iş her gün için 

detaylandırılacak. 

  

Her bir sayfa İşyeri Yetkilisi 

tarafından imza ve kaşe 

yapılacak. 

Yapılan çalışma ile ilgili 

düşünceleri varsa yazılacak. 

İstenilen 

bilgiler 

doldurulacak. 


