


STAJ DEFTERİ NASIL DOLDURULUR?

Staj Dosyası (Defterinin) Bölümleri;

1. Öğrenci bilgilerinin doldurulması ve stajdan sorumlu akademik danışman 
onayı 

(Öğrenci okulda dolduracak ve bölüm/program başkanına/stajdan sorumlu öğretim 
elemanına onaylatacaktır)

2. Staj devam çizelgesi

3. İşveren Formu I/II

4. Staj programı

5. Komisyon staj değerlendirme formu

NOT: Teslim aldığınız Staj dosyası/defterlerinin 1. sayfasındaki STAJ 
KOMİSYON BAŞKANI ONAYI kısmı onaylanmış olmalıdır.



STAJ DEFTERİ NASIL DOLDURULUR?
Öğrenci Bilgileri: Eksiksiz oldurulmalı ve bölüm/program başkanına/stajdan sorumlu
öğretim elemanı tarafından onaylanmalıdır.

Stajer
öğrenci 
fotoğrafını 
eklemelidir.

Stajer
öğrenci 
fotoğrafını 
eklemelidir.

Stajer
öğrenci 
tarafından 
doldurulm

alıdır.

Stajı takip eden akademik 
danışman tarafından 

onaylanmalıdır. 

Staj Komisyon Başkanı 
tarafından onaylanmış 
olmalıdır.

Stajer öğrenci 
bilgilerini 
eklemelidir.

Stajer öğrenci 
özgeçmiş 
bilgilerini 
eklemelidir.



STAJ DEFTERİ NASIL DOLDURULUR?
Staj süresince doldurulacak kısımlar

Staj yapılan 
işletmede stajı 
onaylayan 
yetkili/stajı takip 
eden eğitici 
personel 
tarafından günlük 
imzalanır.

Stajer
öğrenci 
tarafından 
doldurulur

Tarihler kısmına yalnızca staj yapılan iş günleri yazılır.

Stajer öğrenci tarafından 
doldurulur.

Düşünceler bölümü staj 
yapılan işletmedeki stajı takip 
eden eğitici personel 
tarafından doldurulur.



STAJ DEFTERİ NASIL DOLDURULUR?
Staj Sonunda Yapılması Gerekenler

Staj bitiminde işletme  sorumlusu  staj  değerlendirme  belgesini  staj  dosyasından  ayırarak  doldurur,  onaylar  ve
öğrencinin görmemesini  sağlayarak ağzı imzalı kapatılmış zarf içinde Üniversiteye verilmek üzere öğrenciye teslim  
eder. (Zarf defterin son kapak sayfasına zımbalanarak öğrenciye teslim edilmelidir)

İŞVEREN FORMU I VE II
• Öğrenci stajını bölerek 2 aşamada (15 iş günü 

1. işletmede+ 15 iş günü farklı bir işletmede) 
yapabilir. 

• Bir kurumda bulunacağı  süre en az stajın 
yarısı kadar olabilir.

• İşveren formu-I 1. işyeri, diğeri ise 2. işyeri 
tarafından doldurulur.

• Öğrenci stajını tek bir kurumda tamamlıyor ise 
2. form doldurulmamalıdır.



STAJ DEFTERİ NASIL DOLDURULUR?

Staj defteri teslimi ve program 
başkanı onayı
• Bölüm/Program başkanı/stajdan sorumlu 

öğretim elemanı staj dosyasını(defterini) 
inceleyerek ‘Stajın Değerlendirilmesi’ kısmını 
doldurur.

• ‘SONUÇ ‘kısmı %50 işveren 
değerlendirmesi,%50 program başkanı 
değerlendirmesi yapılarak belirlenir.



Bu bölüme staj yapılan işletme yetkilisi ya da eğitici personel 
tarafından imza ve kaşe eklenmemelidir. Bu bölüm Üniversite adına 
Staj Komisyon Başkanı tarafından onaylanmaktadır. 

Stajın değerlendirilmesi bölümü staj yapılan işletme yetkilisi ya da
eğitici personel tarafından doldurulmamalıdır. Bu kısım
bölüm/program başkanı/öğrencinin stajını takip eden sorumlu öğretim
elemanı tarafından doldurulacaktır.

Bu bölümde istenilen bilgiler stajer öğrenci tarafından doldurulmalıdır.  




