
 

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 
PAMUKOVA MESLEK YÜKSEKOKULU 

................................………. BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞINA 

STAJ KABUL FORMU 
 

ÖĞRENCİNİN   

   

Adı ve Soyadı : 
Yüksekokul Öğrenci Numarası : 
T.C. Kimlik Numarası : 
   

YAPACAĞI STAJIN   
   

Türü : ZORUNLU STAJ 
Süresi (İş Günü) : 30 (CUMARTESİ –PAZAR HARİÇ)  
Staj Başlama ve Bitiş Tarihi :   ..... / …. / ….…  _  ….. / ….. / ……  

       Yukarıda belirtilen tarihler arasında  ……. iş günlük stajımı yapacağım. 

- Stajımın başlangıç ve bitiş tarihlerinin değişmesi veya stajdan vazgeçmem halinde en az bir hafta önceden Pamukova 
Meslek Yüksekokulu’na bilgi vereceğimi, aksi halde 5510 sayılı kanun gereği doğacak cezai yükümlükleri kabul ettiğimi 
taahhüt ederim. 
- İşyeri Uygulaması süresi içerisinde alınan rapor, istirahat vb. belgelerin aslını rapor alınan tarihten en geç 2 iş gün içerisinde 
ilgili eğitim birimine bildireceğimi beyan ve taahhüt ediyorum. 
  

                                                                                                               .….. / …..   / …...         
                                                                                                            Öğrencinin İmzası 
 
              Yukarıda kimliği verilen bölümümüz öğrencisinin belirtilen iş günü kadar staj yapması zorunludur.  Staj süresi 
boyunca öğrencimizin İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası Üniversitemiz tarafından yapılacaktır. 
   

  (Onay) 
Müdürlük 

  

  
 

 

İŞYERİNİN 
Ünvanı : 
Adresi : 
Tel Numarası : 
Fax Numarası : 
Firma İşyeri Sicil Numarası : 
Firmanın Vergi Numarası : 
Ticaret / Esnaf Odası Sicil No : 
E-Posta Adresi : 
Faaliyet Alanı (Sektör) : 
              
Yukarıda Adı Soyadı ve T.C. kimlik numarası yazılı öğrencinin yukarıda belirtilen tarihlerde iş yerimizde staj yapması 
uygun görülmüştür. 

                                                                                                                                 İŞVEREN veya YETKİLİSİNİN 
   Adı Soyadı 

     (Ünvanı) 
Mühür ve İmza 

 
 

                                                                            
UYGUNDUR 

.….. / ….. / ……. 
Program Staj Komisyonu Yetkilisi 

(Ad-Soyad, İmza) 
 
Not: Bu Kısım yetkililerince doldurulup imzalanacaktır. 
 
 
Not : 

1- Öğrenci Staj Kabul Formunu staj başlangıç tarihinden 2-10 gün kala Yüksekokulumuza teslim etmek zorundadır. 
2- Staj Kabul Formu düzenlenmeyen öğrenci staja başlayamaz. Aksi halde yapılacak staj kabul edilmez. 
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SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
STAJYER ÖĞRENCİ  

BEYAN VE TAAHHÜTNAMESİ 
 
 

PAMUKOVA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE 
 
 
 5510 Sayılı Kanunun 5/b maddesi uyarınca biriminizde “Kısmi Zamanlı/Stajyer 
Öğrenci” olarak çalışmak istiyorum/çalışıyorum. 
           Aşağıda işaretlediğim beyanımın doğruluğunu, beyan ettiğim durumumda herhangi bir 
değişiklik olması halinde değişikliği derhal tarafınıza bildireceğimi kabul eder, beyanımın 
hatalı veya eksik olmasından kaynaklanacak her türlü prim, idari para cezası, gecikme zammı 
ve gecikme faizinin tarafımca ödeneceğini taahhüt ederim. 
 

� Ailemden, annem / babam üzerinden genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti 
alıyorum. Bu nedenle kısmi zamanlı çalışmam veya stajım boyunca genel sağlık 
sigortası kapsamında olmayı kabul etmiyorum. 

 
� Ailemden, annem / babam üzerinden genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti 

almıyorum. Bu nedenle kısmi zamanlı çalışmam veya stajım boyunca genel sağlık 
sigortası kapsamında olmayı kabul ediyorum. 

 
ÖĞRENCİNİN 

ADI - SOYADI  

T.C. KİMLİK NUMARASI 
 
 

PROGRAMI  

OKUL NUMARASI  

MAİL ADRESİ 
………………………… @..................................... 
 
………………………… @subu.edu.tr (okul no başında ‘b’ yâda ‘g’ harfi yazılacaktır) 
 

İKAMETGÂH ADRESİ  
 

GSM TEL. NO. 0 - 

TARİH .………. / ………. / ……..…. 

İMZA  

  
 
 


	İŞYERİNİN
	UYGUNDUR

