
YÜZ YÜZE STAJ BAŞVURULARI İÇİN GÜNCEL DUYURU  

-Yüz yüze staj yapacak öğrenciler için OBİSİS SEKMESİ AÇILMIŞTIR ve uygulanması 

gereken işlemler aşağıda sıralanmıştır; 

1. Öğrenci tarafından staj yapmak için uygun bir staj yeri bulunur. Staj yeri bulma 

yükümlülük ve sorumluluğu tümüyle öğrencilere aittir.  

2. Zorunlu staj formu iş yerine imzalattırılmalıdır. 

3. Öğrenci, son 2 yıl içerisinde alınmış İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası 

(konferanslarda alınan 2 saatlik katılım belgeleri sayılmamaktadır) veya son 2 yıl 

içerisinde İSG dersini başarıyla tamamladığında dair transkriptini bölüm staj 

komisyonu üyelerine iletmelidir. 

4. Öğrenci OBİSİS’ ten staj ile alakalı başvurusunu yapmalı ve başvuru sonucu ortaya 

çıkan formun çıktısını alıp ve imzalamalıdır.  

5. Öğrenci zorunlu Pandemi Dönemi Yüz Yüze Staj Taahhüt Dilekçesini 

doldurmalı ve imzalamalıdır.  

6. Yüz yüze staj yapacak öğrencilerimiz ISLAK İMZALI evraklarını EKSİKSİZ bir 

şekilde en geç 5 en erken 20 iş günü kala posta yoluyla (Erciyes Üniversitesi, 

Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 38030, Melikgazi/ 

KAYSERİ) ya da e-posta yoluyla (yuzyuzestaj@gmail.com) göndermeleri 

gerekmektedir.  

Yüz yüze staj için gereken belgeler: 

-Pandemi Dönemi zorunlu staj formu 

-Zorunlu staj formu 

-Transkript (Not Durum Belgesi) 

- OBİSİS’ ten alınan staj başvuru belgesi 

7. Başvuru tarihinin kaçırılmaması, başvurunun uygun bulunması ve eksik belge/imza 

bulunmaması durumunca staj başvurusu onaylanır. 

8. Stajı onaylanan öğrenci tarafından staja başlamadan önce OBİSİS’ten Staj Sicil Fişi 

çıktısı ve işyeri isterse SGK sigorta belgesi çıktısı alınarak işyerine teslim 

edilmelidir. 

9. Öğrenci stajını tamamlamalı ve kuralına uygun olarak staj defterini oluşturup staj 

komisyonuna teslim etmelidir. 

10. Öğrencinin staj defteri staj komisyonu tarafından değerlendirilir ve sisteme girilir. 

Öğrenciler kabul/ret durumunu OBİSİS’ten takip edebilirler. 

11. Yüz yüze staj yapan öğrencilerin, stajları sonrası staj defterlerini 21.10.2021 tarihine 

kadar Bölüm Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. (Teslimat şekli pandemi 

koşullarına göre değişebilir. Bir değişiklik olursa ilgili dönemde bölüm sitesinden 

duyuru yapılacaktır.) 

12. Ödevlendirme/proje şeklinde staj başvurusunda herhangi bir değişiklik durumu söz 

konusu değildir. Bölüm web sitemizde duyurulduğu şekliyle yapılmaya devam 

edecektir. 

 



Uygulanacak işlemler akış şeması; 

 

Staj yeri bulunur

İş yeri staj formu doldurulur ve imzalatılır

İSG belgesi veya transkript belgesi hazırlanır

OBİSİS'ten staj başvurusu yapılır

Başvuru belgesinin çıktısı alınıp imzalanır

Pandemi dönemi staj taahhüt dilekçesi imzalanır

Staj başlamasına en geç 5 en erken 20 gün kala belgeler 
yuzyuzestaj@gmail.com veya posta ile gönderilir.

Belgelerin eksiksiz olması durumunda staj komisyonu başvuruyu 
onaylar

Staj sicil fişi ve sigorta dökümü OBİSİS'ten alınabilir

Staj sonunda staj defteri hazırlanarak teslim edilir.


