
Merhaba Arkadaşlar 
   

1. 

  
 Staja başlama tarihinizi ve bitiş tarihinizi 30 iş günü çalışacak şekilde belirliyorsunuz. Bu 
tarihler arasında pazar gününü ve resmi tatil günlerini 30 iş gününe dahil etmiyorsunuz.   
 

“1_Staj Başvuru Formu” nu 2 adet doldurup(birine resim yapıştırıyorsunuz) staj yapmak 
istediğiniz kuruma kaşe bastırıp imza attırıyorsunuz. 

 
Haziran ayının ilk pazartesi-cuma tarihleri arasında staj komisyonu üyelerinden 

herhangi birine imzalatıp resimli olan nüshayı öğrenci işlerine veriyorsunuz. (Bu tarihler arasında 
evraklarını imzalatmayan öğrenciler danışman hocası ile görüşecektir. Şayet danışman hocası 
kabul ederse, hocasının uygun gördüğü bir vakitte evraklarını imzalatabilecektir.)  
 

2. 

 
Staja gittiğiniz 30 gün boyunca “4_Devam Çizelgesi” ni doldurup imzalıyorsunuz. 

Sayfanın en altına firmaya kaşe ve imza attırıyorsunuz. 
 

3. 

  
 30 iş günün her birinde neler yaptıklarınızı “7_Günlük Doldurulacak Form” Word 
dosyasına yazıyorsun. O gün yaptıklarınız çok ise bu sayfadan birkaç tane doldurabilirsiniz. En az 
1 sayfa ve her bir sayfanın altında da kaşe-imza olmak zorundadır. 
 
 Staj dosyası sayfalarına tek satırlık cümleler yazmıyorsunuz. Yaptıklarınızın resimlerini 
veya yazdığınız kodların örneklerini de ekliyorsunuz. Dolu görünsün diye büyük punto ve koyu 
karakterler kullanmıyorsunuz. Maksimum 11 Punto ve Ariel yazı karakteri ile her iki yana yaslı 
olacak şekilde sayfayı düzenliyorsunuz. 
  

4. 

 
 Staj dosyasını hazırlarken, 
 
  İlk sayfa → “2_Başlangıç Sayfası” 
 
  İkinci sayfa → “3_Özgeçmiş” 
 
 Bundan sonraki sayfalar 30 iş günü için doldurduğun “7_Günlük Doldurulacak Form” 
sayfalarından oluşacaktır.  
 

5. 

  
 “4_Devam Çizelgesi” (Öğrencinin her gün doldurup imzaladığı) 
 
 “5_İşyeri Değerlendirme Formu” (İş yeri dolduracaktır) 
 
 “6_Staj Değerlendirme Formu” (İş yeri 20 üzerinden Puan verecektir. İsterse görüş 
kısmını da doldurabilir. Geri kalan kısmını staj sınav günü biz dolduracağız.)  
 
 Bu üç sayfa da kapalı bir zarfa konup yapıştırılıp yapışkan kısmında kaşe-imza olacak 
şekilde getirilecektir. Aksi takdirde öğrenci staj sınavına alınmayacaktır. Eksiklerini 
tamamlayıp bir sonraki staj sınavına katılabilecektir. 
 

6. 

  
 Staj Sınavı Tarihi, Saati ve Yeri Yalova MYO Bilgisayar Bölümü internet sayfası 
duyurularında ilan edilecektir. Buradan takip edebilirsiniz. Lütfen zamanında Staj Sınavı yerinde 
olunuz. 
 

7. 

  
 Staj günü yanınızda getirmeniz gerekenler, 

 1. Kapalı Zarf (Yapışkan kısmında kaşe-imza olacak şekilde) 
 2. Staj Dosyası (Ön ve arka kapak şeffaf olacak şekilde Spiral dosya olarak) 

 Bu ikisi staj günü komisyona teslim edilecektir. 

 Staj sınavında 30 gün boyunca iş yerinde ne yaptığınız hakkında sorular sorulacaktır. 
 

 


