
Öğrencilerin Staj, Başvurusu, Uygulaması, Defterinin hazırlanması ve Teslim Edilmesi 

Esnasında İzleyecekleri Adımlar 

 Zorunlu Staj Formu  

 İş Yeri Bilgi Formu 

 İş Yeri Kabul Formu 

 Not Durum Belgesi  (İş Sağlığı Güvenliği (İSG) dersinin alınıp alınmadığının kontrolü 

için Obisis/Belge İstek sekmesinden temin edilebilir) 

 

1. Staj Başvurusu 

1.1.  Yukarıda isimleri bulunan belgeler (Not Durum belgesinin onaylatılmasına gerek 

yoktur) öğrenci ve iş yeri tarafından doldurulup imzalanacaktır. 

1.2.  Obisis sistemi üzerinden (https://obisis.erciyes.edu.tr/) başvuru yapılacaktır ve çıktısı 

alınıp öğrenci tarafından imzalanacaktır. Gerekli bilgilendirme ve adımlar Obisis/Staj 

sekmesinde bulunmaktadır. 

1.3. Bu beş belge (Zorunlu Staj Formu, İş Yeri Bilgi Formu, İş Yeri Kabul Formu, Not 

Durum Belgesi ve Obisis’ ten alınacak başvuru belgesi) doldurulup imzalattırıldıktan 

sonra staj komisyonuna  (Öğr. Gör. Erkan YILMAZ) staj başvurusu onaylattırılacaktır. 

Staj komisyonu, staj yapılacak iş yerini uygun bulmaması durumunda staj yapılacak 

yer değiştirilecektir.  

1.4. Öğrenciler başvuru ve onay tarihlerine dikkat etmelidirler. 

 

2. Staj Uygulaması 

Öğrenci başvuru yaptığı ve kabul edilen işletmede belirtilen dönem stajını (1 veya 2) yine 

belirttiği tarihler içerisinde yapacaktır.  

 

3. Staj Defterinin Hazırlanması 

 Öğrenci yaptığı stajın içeriğini Staj Defterine gün gün olmak üzere açık bir şekilde 

yazacaktır. 

 Başvuru esnasında doldurulan belgeler; zorunlu staj formu, iş yeri bilgi formu, iş yeri 

kabul formu, not durum belgesi ve obisis başvuru formu ıslak imzalı olarak staj 

defterinin arka sayfalarında olacak şekilde ciltlettirilecektir.  

 Cilt Özellikleri; Staj Defteri beyaz krome karton ile ciltlenmeli, staj defterinin kapak 

yazıları siyah renkte yazılmalıdır. Spiral ve benzeri şekilde hazırlanan defterler kabul 

edilmeyecektir. 

 Staj Defteri ve Staj Sicil Fişi stajından sorumlu olan mühendise onaylattıracaktır. Staj 

sicil fişi kapalı bir zarf içerisinde teslim edilecektir. MÜHENDİS TARAFINDAN 

https://etm.erciyes.edu.tr/upload/5EV493Wzorunlu-staj-formu.docx
https://etm.erciyes.edu.tr/upload/5EV493Wstaj-Isyeri-bilgi-formu.pdf
https://etm.erciyes.edu.tr/upload/5EV493WIs-yeri-kabul-formu.pdf
https://obisis.erciyes.edu.tr/
https://obisis.erciyes.edu.tr/
https://etm.erciyes.edu.tr/upload/AIUFNPMstaj-defteri2.docx


ONAYLANMAYAN DEFTER VE SİCİL FİŞİ GEÇERLİ SAYILMAYACAKTIR 

VE STAJ KABUL EDİLMEYECEKTİR. 

 

4. STAJ Defterinin Teslimi 

 Staj defterleri staj komisyonu tarafından belirtilen tarihte ve belirtilen yere imza 

karşılığında teslim edilecektir.  

 

Not:  

 Bu adımlar her staj dönemi (1. ve 2. dönem) için ayrı ayrı yapılacaktır. 

 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) dersini almayan veya dersten başarısız olan öğrenciler staj 

yapamazlar. Bu durumda olan öğrenciler İSG belgesini, ERSEM eğitimlerine katılarak 

veya bakanlıkça eğitim vermeye yetkili kılınmış özel kurumlardan minimum 16 saatlik 

eğitim alarak tedarik edilebilirler. 


