
 

 

İŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMALAR 
 

Sevgili Öğrenciler, 

27 Şubat 2017 tarihinde başlayacak olan İş Başında Mesleki Uygulamalara katılacakların 

uyması gerekenleri aşağıda kısaca hatırlatmak istemekteyiz.  

1- Başvuru Formlarının eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir 

a. İş Başında Mesleki Uygulamalar Başvuru Formu 2 nüsha  

i. Öğrenci Bilgiler tarafınızca doldurulacaktır ve mutlak surette fotoğraf 

eklenecektir.  

ii. Kurum bilgileri yine kurum yetkilisi tarafından imzalı ve kaşeli olarak 

eksiksiz olarak doldurulacaktır. 

iii. Öğrenci ve Kurum bilgileri eksiksiz olarak doldurulduktan sonra 

okumakta olduğunuz bölümden yetkili öğretim görevlisi onayını imzalı 

ve kaşeli olarak almanız gerekmektedir. 

iv. Öğrenci işlerinden alacağınız transkriptinizi yine okumakta olduğunuz 

bölümden yetkili öğretim görevlisine imzalatmanız gerekmektedir. 

v. Tüm onayları alınmış formu Sadabad Kampüsü 25 nolu ofiste bulunan 

Sektör İlişkileri Daire Başkanlığına teslim etmeniz gerekmektedir 

vi. Belgeye ulaşabileceğiniz adres; 
http://www.nisantasi.edu.tr/fileex///NishPro/isbasindameslekiuygulama

basvuruformu.pdf 

b. Öğrenci taahhütnamesinin tarafınızca imzalanıp Sadabad Kampüsü 25 nolu 

ofiste bulunan Sektör İlişkileri Daire Başkanlığına teslim etmeniz 

gerekmektedir. Belgeye ulaşabileceğiniz adres; 
http://www.nisantasi.edu.tr/fileex///NishPro/NisantasiUniversitesi-

StajveIsBasindaMeslekiUygulamalarOgrenciTaahhutnamesi.pdf 

c. Sağlıklı bir şekilde SGK girişinizin yapılabilmesi için Öğrenci Bilgi Formunun 

tarafınızca eksiksiz olarak doldurularak Sadabad Kampüsü 25 nolu ofiste 

bulunan Sektör İlişkileri Daire Başkanlığına teslim etmeniz gerekmektedir. 

Belgeye ulaşabileceğiniz adres; 
http://www.nisantasi.edu.tr/fileex///NishPro/ogrencibilgiformu030217.pdf 

i. Not: Devlet Memuru olarak çalışmakta olan öğrencilerimize yasa 

gereği SGK yapılamadığında dolayı, öğrencinin 4a belgesini tarafımıza 

ibraz etmesi gerekmektedir( 2 nüsha) 

ii. Öğrenci fiilen çalıştığı Kurumda uygulamasını ifa edecek ise yine 4a 

belgesini tarafımıza ibraz etmesi gerekmektedir ( 2 nüsha) 

d. Öğrencilerimiz İş Başında Mesleki Uygulamaları boyunca aşağıda belirtilen 

adreste bulunan Takip ve Değerlendirme formalarını kullanmak zorundadırlar. 

Uygulama bitiminde kurum tarafından onaylı formları okumakta olduğunuz 

bölüm yetkili öğretim görevlisine sunmak durumundasınız. Tüm 
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değerlendirmeleriniz bu form üzerinden yapılacağından azami hassasiyet 

göstermeniz gerekmektedir. Belgeye ulaşabileceğiniz adres; 
http://www.nisantasi.edu.tr/fileex///NishPro/senatokarariformlari1.pdf 

2- Son başvuru tarihimiz 24.Şubat 2017 saat 16:00 dır. 

3- Farklı bir nedenden dolayı İş Başında Mesleki Uygulamalarla ilgili olarak Fakülte 

Dekanlıklarına dilekçe vermek isteyen öğrenciler için son tarih yine 24 Şubat tır. 

Dilekçelerinize okumakta olduğunuz Fakülte Dekanlığına hitaben yazıp, Öğrenci 

İşlerine veya Yazı işlerine şahsen vermeniz gerekmektedir. 

 

Hepinize başarılı bir dönem dileriz 

 

Sektör İlişkileri Daire Başkanlığı  
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