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EGE tJNiVERSiTESi
EDEB|YAT FAKULTESi

STAJBA$VURU FORMU

ir-cili MAKAMA

Agagda kirnlik bilgileri yaz:rh d[rencimizin staj yapma zorunlululu vardrr. Olrencimizin kurumunuzda,/iqletmenizde yapacalr 20 i9 giinii
staj talebinin deperlendirilerek uygun bulunup bulunmadr[rnm bildirilmesini rica eder,gosterece[iniz ilgiye gimdiden tegekkrir ederiz.

A.dr Sovadr

I.C.Kimlik No:

)flrenci No: Telefon No:
3oliimii

sosyal Giivenlik Durumum A$aErda i$aretledi[im Gibidir. (Bu krsmr el ile iparetleyiniz.)

1)oAnnem, Babam veya E$im iizerinden salhk yardrmr almaktayrm. 2)oBaf,-Kur'a tabiyim.
3)oSGK'ya tabi olarak gahgtrf,rmdan kendi salhk yardrmrm var. 4)oYegilkart sahibiyim.
5)aEmekJi Sandr!rna tabi oldu[umdaa kendi sa[hk yardrmrm var 6)aGenel Sa[lft Sigortasr primi 6demekteyim.
7)oHerhangi bir sosyal giivenoem olmadrIrndan safihk yardtmr almryorum.

NOT: SaEhk Giivencemle ilgili degipiklik olduIu taktirde 3 giin iginde bitrlirmeyi taahhiit ederim.
Stajlmrnba9langrgvebitigtarihlerininde[iqmesiveyastajdan,azg"c.1
halde 5510 saytlt kanun gerefii dofacak cezai yiikiimtiiliikleri kabul etti[imi taahhiit ederim.

STAJ YAPILAN YERiN

ADI/LINVANI

ADRESi:

URETiM/HiZME,T ALANI

IELEFON NO: FAX NO:
WEB ADRESI: Vergi No/Sicil no

STAJA BA$LAMA TARIHi. Biri$ TARiHi:
i$vEREN/yEKiLNiN

A& SOYADI Tarih imza

OGRENCi: IBelge tizerindeki bilgileriu/

bilgiterimin dofiru oldu[unu beyan ederim.

BOLUM KooRDiNATonU oNayl

DEK^ANLIK ONAYI

6nemli Uyarrlar:

1)Staj fonnunun birer 0rneli program Koordinat6rii, Oprenci igleri ve Stajrn yaprlaca[r igyerinde kalacak qekilde ]3g|g!!g!g olarak hazrrlamasr zorunludur.

2)Ofrencinin Staja baglarna tarihinden en az l5 gun dnce ttlm onay)arr yaptrrdrktan sonra Staj formunun bir rirnelini niifus

ctizdan lotokopisi, sagLk prorizyon belgesi ile beraber Olrenci igleri Biirosuna teslim etmesi zorunludur.

3)Sta-i formunun ilgili krsrmlarr onaylandr[r halde Olrenci iglerr Btirosunateslim edjlmeden stajrnyaprlmasr durumunda ilgili cilrencinin

staj galr$rnasr esnasrnda ufrayaca[r zararlardan Universiterniz/Yiiksekokulumuz sorumlu def,ildir.Bu sebeple 6lrencilerirnizin stajlarrna dair

SGK i9e girig bitdirgelerini staja ba;larna tarihinden en geg t9 giin 0nce btlromuzdan almalan hem Okulumuz hem kendileri adrna dnemlidir.

4)Onaylama srrasr:l )Olrenci imza-2)Staj Yaprlacak iqyeri Imza ve KapeiMuhur-3)Program Koordinatori.i imza varsa Kage-4)O[renci iSleri Burosu imza.iOnayr

5)Staj Rapor dosyasr stajrn sonunda doldurulup iSyerine onaylatrlarak O[rencr igleri Btirosuna staj bitiq tarihinden

itibaren en geg 2 hafta iginde tesiim edihnelidir.

**+ 5510 sayrh yasa gerelince staj baqvurusunda bulunan rifrencinin i9 kazast ve mdslek haslahklan sigorta primlerinin ddeme ytik0mliisU

Ege Universitesi RektdrluEudur.
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