
STAJ İŞ AKIŞI VE STAJ TAKVİMİ 
1- Öğrenci, https://abana.kastamonu.edu.tr adresi staj işlemleri menüsünden temin edeceği staj formunda (3 Adet), işyeri staj 

sözleşmesinde (2 Adet) ve beyan ve taahhütname formunda (1 Adet)  kendisine ait bilgileri doldurarak imzalar. 
2- Staj ücreti talep edilmeyecekse, staj başvuru formunda yer alan ücret talep etmediğine dair ilgili tablo öğrenci ve 

kurum/işletme tarafından mutlaka imzalanır. 
3- Staj başvuru formunda Kurum/işletme bilgilerine ait tablo doldurulur. (Staj ücreti ödemesi yapılacaksa devlet katkısının geri 

ödemesinde aksaklık olmaması için firma İBAN No, banka bilgileri, çalışan personel  sayısı, vergi no ve ödenecek ücret bilgileri 
mutlaka eksiksiz ve doğru bir şekilde belirtilir. 

4- Staj Formu ve Staj Sözleşmesi, öğrenci ve kurum/işletme tarafından imzalandıktan sonra bölüm koordinatörüne (Danışman 

veya Bölüm Başkanı) onaylatılır/imzalatılır. 

5- İmzaları tamamlanmış olan staj formu, işyeri sözleşmesi, kimlik fotokopisi, sağlık provizyon belgesi (E-Devletten yada öğrenci 

belgesi ile sosyal güvenlik kurumundan temin edilebilir) ile beyan ve taahhütname formu 1’er nüsha olarak belirtilen tarihler 

arasında öğrenci işleri birimine teslim edilir. 

6- Staj formu ve işyeri sözleşmesinin birer nüshası işyerine teslim edilir, staj formunun 1 nüshası ise öğrencide kalır. 

7- Öğrenciye ait iş kazası ve sağlık sigortası girişi öğrenci işleri birimi tarafından yapılır. (izin/rapor durumu yada staja devam 

etmeme halinde sigorta işlemleri için öğrenci işlerine mutlaka bilgi verilmesi gerekmektedir. 

8- Öğrenciler staj takviminde belirtilen tarihler arasında hafta içi mesai günlerinde stajını yapabilir,  hafta sonu ve resmi tatillerde 

staj yapılamayacaktır. (Resmi tatil olan günlere ilave olarak ilgili devlet kurumu tarafından ayrıca resmi tatil ilan edilen iş 

günü kadar staj bitiş tarihine ilave edilmelidir 

9- İş Yeri Değerlendirme Formu: Bu form https://abana.kastamonu.edu.tr web sayfasından alınarak öğrenci tarafından staja 

başlarken işyerine elden teslim edilir. İş yeri staj bitiminde formu doldurup onayladıktan sonra kapalı ve onaylı zarf içinde 

öğrenciye teslim eder. Öğrenci bu zarfı staj dosyası ile birlikte danışman/bölüm başkanlığına ilgili tarihlerde teslim etmekle 

yükümlüdür 

10- Stajer Öğrenci Devam Çizelgesi: Bu çizelge webden alınarak öğrenci tarafından staja başlarken işyerine elden teslim edilir. İş 

yeri staj süresince formu doldurur. Staj bitiminde onaylanan çizelge kapalı ve onaylı zarf içinde öğrenciye iş yeri 

tarafından teslim edilir. Öğrenci bu zarfı staj dosyası ile birlikte danışman/bölüm başkanlığına ilgili tarihlerde teslim etmekle 

yükümlüdür. 

11- Staj Defterinin Doldurulması: Staj defteri https://abana.kastamonu.edu.tr web sayfasından temin edilebilecektir.  

- Her gün yapılan çalışmalar staj defterine yazılmalıdır. 

- Staj yapılan günü belirtmek için her gün kaçıncı gün olduğunu belirten bir başlık atılmalıdır. (1. Gün, 2.Gün, .... gibi) 

- Staj defterinin her sayfası işyeri yetkilisi tarafından kaşelenmeli ve imzalanmalıdır. 

- Varsa ekler bir CD içerisinde staj defterinin CD zarfı içerisine eklenmelidir. 

- Varsa teknik çizimler, fotoğraflar vb. ek belgeler staj defterinin arka kapağına iliştirilmelidir. 
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03 ŞUBAT – 31 MART 2020 

Staj yapılacak kurumun/işletmenin belirlenmesi 

Staj Formunun ve İşyeri  Sözleşmesinin doldurularak staj yapmak istediği 
kurum/işletmeye onaylattırılması. 

Kurum/işletmeye onaylattırılan staj formu ve sözleşmesinin staj 
koordinatörüne (Danışman veya Bölüm Başkanı) onaylattırılması 

Onay işlemleri tamamlanmış olan staj formu ve sözleşmesi, kimlik fotokopisi,  
sağlık provizyon belgesi, beyan ve taahhütname belgesinin en geç 31 Mart 
2020 tarihine kadar öğrenci işleri birimine teslim edilmesi 

29 HAZİRAN 2020 Staj başlama Tarihi 

13 AĞUSTOS 2020 Staj Bitiş Tarihi (30 Gün-Yerel Yönetimler) 

27 AĞUSTOS 2020 
Staj Bitiş Tarihi  
(40 Gün, Yapı Denetimi-Otomotiv Tek.- Endüstriyel Kal.- Doğalgaz ve Tes.Tek.)  

RESMİ TATİLLER Hafta Sonları (Cumartesi Pazar), 15 Temmuz, 30-31 Temmuz, 01,02,03 Ağustos  

14-18 EYLÜL 2020 
Öğrencilerin hazırladıkları staj dosyalarının ve evraklarının staj koordinatörüne 
(Danışman veya bölüm başkanına) teslim edilmesi 

23 EYLÜL 2020 Staj mülakatları 

24-25 EYLÜL 2020 Staj sonuçlarının ilan edilmesi 

28-29 EYLÜL 2020 Staj notlarının ve bilgilerinin öğrenci bilgi sistemine girilmesi 

  NOT: Staj ücreti alacak öğrencilere yapılacak ödemeler işletme tarafından öğrencinin kendi adına açılmış banka 
hesabına yatırılacaktır. Devlet katkısı tutarının işletmeye geri ödenebilmesi için ödeme yapıldığına dair dekontun 
aslının ödeme yapıldığı tarihten itibaren her ayın 4 üne kadar Yüksekokula ulaştırılması gerekmektedir. Aksi halde 
işletmeye devlet katkısı tutarı ödemesi yapılamayacaktır. 
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