
Staj Başlangıcı 

 
Açıklama 1: Staj başvurusu yapacak her öğrencinin aşağıda verilen adresteki formları aratıp ve 

eksiksiz doldurup, lisans öğretimi staj uygulama ilkelerini mutlaka dikkatlice okuması 

gerekmektedir. 

 

Başvuru formlarının yer aldığı adres: Kalite Formlar 

 

Staj uygulama ilkeleri: Staj Uygulama Esasları (EEF) 

 

Açıklama 2: Staj başvurusu belgeleri staj başlangıcından en geç 10 gün önce komisyona 

iletilmelidir. İstenilen format ve sürelerde başvuru yapılmaması durumunda staj başvurusu kabul 

edilmeyecek olup sorumluluk öğrenciye aittir. 

Yabancı uyruklu öğrencilerin 30 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yapma 

zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple yabancı uyruklu öğrencilerin ekte belirtilen evrakları staj 

belgelerine ekleyerek kendilerinin elden staj ofisine başvurmaları ve oradan yapılacak 

yönlendirmeyle SGK 'ya gitmeleri gerekecektir. 

 

 

Başvuru Formları 

 

• FR-0284-Yıldız Teknik Üniversitesi SGK Zorunlu Staj Formu (Yurtdışı staj başvurusu 

için İngilizcesi mevcut, FR-1599) (Bu form 3 nüsha halinde hazırlanıp teslim edilmelidir.) 

• FR-0285-Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu 

• FR-0286-Staj Sicil Formu (Yurtdışı staj başvurusu için İngilizcesi mevcut, FR- 1598) 

• FR-1266 İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu (Kamu kurumları için gerekli değildir.) 

• Staj takvimi 

• Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

• Ders Program (Öğrenci dönem içerisinde staj yapması durumunda istenmektedir.) 

• Yazokulu / Bütünleme Beyannamesi (Staj başvurusu yapan öğrencinin staj takvimi 

bütünleme veya yaz okulu haftasına denk gelmesi durumunda istenmektedir.) 

• Cumartesi ve Pazar tam gün çalışma yazısı (Cumartesi günü staj yapmak isteyenler 

için tam gün çalışıldığına dair yazı, yarım gün kabul edilmemektedir.) 

 

Açıklama: Staj evraklarınız Bölüm Komisyon onayından sonra Dekanlık Staj Ofisi’ne 

öğrenci tarafından elden teslim edilir. Dekanlık Staj Ofisi tarafından sigorta girişiniz 

yapılır. Sonrasında evraklarınızı bölüm sekreterliğinden alabilirsiniz ve staj takviminizde 

beyan ettiğiniz tarihte stajınıza başlayabilirsiniz 

 

Staj Bitişi 
 

• Staj defteri ile FR-0286- Staj Sicil Formu (Okul tarafından size iletilen mühürlü form) staj 
bitiminden en geç 1 ay içinde staj komisyonuna teslim edilmelidir. Staj bitiminden en geç 1 
ay içinde staj komisyonuna teslim edilmeyen defterler yönetmelik gereği teslim 
alınmayacaktır. 
 

Staj Defteri formları: Türkçe -İngilizce 

https://kalite.yildiz.edu.tr/sayfa/Kalite-Dok%C3%BCmanlar%C4%B1/Formlar/339
https://kalite.yildiz.edu.tr/media/files/DD-060-Elektrik%20Elektronik%20Fak%C3%BCltesi%20Lisans%20%C3%96%C4%9Fretimi%20Staj%20Uygulama%20%C4%B0lkeleri.doc
https://kalite.yildiz.edu.tr/media/files/FR-1826-Elektronik%20ve%20Haberle%C5%9Fme%20M%C3%BChendisli%C4%9Fi%20B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC%20Staj%20Defteri%20(T%C3%BCrk%C3%A7e).doc
https://kalite.yildiz.edu.tr/media/files/FR-1827-Elektronik%20ve%20Haberle%C5%9Fme%20M%C3%BChendisli%C4%9Fi%20B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC%20Staj%20Defteri%20(%C4%B0ngilizce).doc

