
ZORUNLU YAZ STAJINI YAPACAK ÖĞRENCĠLERĠMĠZĠN DĠKKATĠNE! 
 

STAJ BAġLAMA VE BĠTĠRME ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN AġAĞIDAKĠ ADIMLAR TAKĠP 

EDĠLMESĠ GEREKMEKTEDĠR. 

1-Bölüm Başkanlığınızın uygun gördüğü branşınıza uygun özel ve kamu kurumlarından staj 

yapmayı düşündüğünüz işyeri/kurum ile ön görüşme yaparak kabul edildiğinizi garantileyiniz.  

2- Meslek Yüksekokulumuzun internet sayfasından (https://pazarmyo.gop.edu.tr/) formlar 

kısmından staj başvuru formunu alıp Müdür Yardımcısına imzalatınız. 

3- MYO internet sayfamızdan staj yeri kabul formunu (1 adet) ve zorunlu staj formunu (2 

adet) çıktısını alıp doldurunuz.  

4-Zorunlu staj formunda imzalamanız gereken yeri imzaladıktan sonra bölüm başkanınıza ve 

yüksekokul sekreterine imzalatınız. 

5- Staj yeri kabul formunu eksiksiz doldurup staj yapılacak yerin yetkilisine kaşe/mühür ile 

birlikte imzalatarak alt taraftaki sizle ilgili alanını da imzalayarak yüksekokul sekreterliğine teslim 

ediniz (zorunlu staj formunun 1 nüshası ile birlikte) 

6- Staj başvuru formu ve zorunlu staj formunun 1 nüshasını staj yapılacak yere teslim ediniz. 

7- Staj başlangıç tarihinde işyerine/kuruma giderek staja başlayınız. Staj Devam Takip 

Çizelgesi staj tarihlerine uygun olarak doldurup yetkili kişiye imzalatılacaktır. 

8- Staj Dosyası ve staj değerlendirme formunu web sayfamızdan temin ediniz.  

9- Staj yaptığınız her gün için en az bir sayfa olmak üzere staj dosyanızı günlük olarak 

doldurup işyeri yetkilisine imzalatınız. 

10- Staj sonunda işyeri yetkilisi tarafından doldurulup onaylanmış staj değerlendirme 

formunun kapalı zarf içerisinde alarak bölümünüze ulaştırınız. 

11- Belirtilen tarihlerde staja baĢlanmaması, staja başladıktan sonra devam edilmemesi veya 

staj tarihleri arasında rapor alınması halinde aynı gün okulumuzun sekreterliğine bilgi verilmesi 

zorunludur. Aksi takdirde doğacak  parasal cezai sorumluluk öğrenciye aittir (SGK ya bildirim 

yapılması zorunluluğundan dolayı).  

12- Staj tarihleri aşağıda belirtilmiş olup bu tarihler dışında yapılacak staj geçerli 

olmayacaktır. 

13- Staj değerlendirme sınavınız yaz stajının bitimini takip eden güz dönemi başında yapılacak 

olup detaylı gün ve saat ilan panosunda ve internet sitemizde duyurulacaktır. 

Staj danışmanları bölüm başkanları olup staj işlemleri ile ilgili yaşayacağınız sorunlar için staj 

danışmanları ile görüşüp bilgi alınabilir. 

NOT: Staj sözleşmesi isteyen kurumlar için okulumuzun internet sayfasında (formlar) bulunan 

staj sözleşmesi yazısı 2 suret çıktı alınıp ilgili kuruma onaylatılarak biri staj yapılacak yere 

bırakılması, biri de okulumuza getirilmesi gerekmektedir. 

Belirtilen kurallara uyulmaması halinde doğacak olumsuz sonuçlardan öğrenci sorumludur. 
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PAZAR MYO STAJ KOMĠSYONU 
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