
Staj İşlemleri

Staj Öncesi Yapılması Gerekenler Staj Sonrası Yapılması Gerekenler

Çevrimiçi Staj Sisteminde stajınızla ilgili 
anketi (<<Survey>>) doldurunuz. 

Bölüm web sitesinden Staj Anketi formunu 
çıktı alıp, doldurunuz ve staj defterinize 
ekleyiniz. 

Danışman öğretim üyenizin belirttiği tarihte 
staj mülakatınıza gidiniz.

Staj Sigorta Başvuru Formunu4 bilgisayarda 
doldurup, 2 adet çıktı alınız. (Bknz. 4Belge)

İş yerinden staj için kabul edildiğinize dair 
yazıyı2 temin ediniz. (Bknz. 2Belge)
(Staj tarihlerinizin bu kabul yazısında 
belirtilmesi gerekmektedir.)
Staj yapılan firma hafta sonları çalışıyorsa, 
bunu belirten firma tarafından yazılmış ve 
onaylanmış bir yazıyı3 temin ediniz. (Bknz. 
3Belge) 

Çevrimiçi staj sistemine kayıt olunuz. 
(http://193.140.129.196/internship) 

Bu sistemde üretilen, «Documents» başlığı 
altında bulunan stajın uygunluğunu ve 
zorunlu olduğunu bildiren yazıları1 çıktı 

alınız. (Bknz. 1Belge)
Öğrenci ve firma onayı ile ilgili sorularınız 
için ilgili araştırma görevlileri* ile 
görüşebilirsiniz.

Staj Yeri İş Güvenliği Taahhütnamesi5 
belgesini doldurup 1 adet çıktı alınız. (Bknz. 
5Belge)
Nüfus cüzdanınızın 1 adet fotokopisini 
temin ediniz.

Sağlık Provizyonu Müstehaklığını Gösteren 
Belgeyi6 temin ediniz. (Bknz. 6Belge)
(Belge E-Devlet Sağlık Provizyon Aktivasyon 
Sistemi'nden E-devlet şifresi ile giriş 
yapılarak çıktı alınarak hazırlanacaktır.)

E-Devlet üzerinden provizyon 
alamıyorsanız, il SGK Merkezine giderek, 
buradan provizyon belgesi alamadığınızı 
gösteren ıslak imzalı bir belge alınız.

Mülakatı yapılmış stajların sisteme işlenmesi 
konusunda karşılaştığınız sorunlarda bölüm 
araştırma görevlilerinin hepsine 
danışabilirsiniz.

Staja başlama tarihinizden en geç 7 iş günü 
öncesinde sigorta için gerekli belgelerinizi 
sigorta işlemlerini yürüten araştırma 
görevlilerine* teslim ediniz.

İlgili evrakların her haftanın Salı günü saat 
16.00 a kadar teslim edilmesi 
gerekmektedir. Salı gününden sonra teslim 
edilen staj evrakları bir sonraki hafta 
girilecektir.  

Sisteme girilmiş staj sigorta 
belgenizi Cuma günleri Bölüm 
Sekreterliğinden alabilirsiniz.

Staj defterinizi M2 ve M3 
binalarında bulunan 
fotokopi merkezlerinden 
alabilirsiniz.

Staj defterinin giriş 
sayfasına fotoğrafınızı 
yapıştırdıktan sonra 
bölüm sekterliğinden 
kaşe vurdurabilirsiniz.

Staj Sigorta Belgesinin 
Hazırlanması

Staj Sigorta Belgesinin 
Temin Edilmesi

Staj Defterinin 
Temin Edilmesi

Staj yaptığınız firmadaki sorumlu mühendis 
tarafından imzalanmış staj defterinizi ve 
kapalı zarf içinde teslim edilen Staj 
Değerlendirme Formunu teslim etmeniz 
gerekmektedir.

Stajınızın bitişini takip eden akademik 
dönem başlangıç tarihinden sonra en geç 15 
gün içerisinde staj defterlerinizi bölüm 
sekreterliğine teslim ediniz.

Staj defterinizin üzerine danışman öğretim 
üyesinin adını ve soyadını, öğrenci 
numaranızı yazınız.

Staj sırasında, firma tarafından staj ücreti 
ödenmiş ise Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu 
Katkısı Bilgi Formu7 ve staj ücretinin 
ödendiğine dair banka dekontunu staj bitiş 
tarihinden sonra 2 iş günü içerisinde staj 
ücretleri ile ilgili işlemleri yürüten araştırma 
görevlilerine* teslim ediniz. (Bknz. 7Belge)

İletişim:

Tel: 0-222-2393750 (3258) www.eee.ogu.edu.tr              Staj ile ilgili bilgiler ve dokümanlara http://eee.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/23/staj linkinden erişebilirsiniz.
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*Çevrimiçi Staj Sistemi, Staj Sigorta ve Ücret işleri ile ilgilenen asistanlar bölüm web sitesinde ilan edilecektir.

Staj Sayfasına ulaşmak için Çevrimiçi Staj Sayfasına ulaşmak için

http://eee.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/23/staj

