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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. 

Staj Sigorta Başvuru Formunu1 bilgisayarda doldurunuz. 
Öğrenci onayı kutusunda tarih yazılı ve imzalanmış olacak şekilde tarayınız ve  .pdf  
formatında kaydediniz.  (Bknz. 1Belge)

İş yerinden staj için kabul edildiğinize dair yazı2 alınız, tarayınız ve  .pdf  formatında 
kaydediniz. Staj tarihlerinizin, bu kabul yazısında belirtilmesi gerekmektedir. 
Staj yapılan firma hafta sonları çalışıyorsa, firma tarafından bu durumu belirten bir 

ifade kabul yazısına eklenmelidir. (Bknz. 2Belge)

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

Bu sistemde üretilen, «Documents» başlığı 
altında bulunan stajın uygunluğunu ve 
zorunlu olduğunu bildiren yazıları6 çıktı alınız 
ve imzalı olacak şekilde tarayınız ve  .pdf  

formatında kaydediniz.  (Bknz. 6Belge)

Staj Yeri İş Güvenliği Taahhütnamesi5 Staj Yeri İş Güvenliği Taahhütnamesi belgesinde 
kendi adınız-soyadınızı,  ikametgâh adresinizi ve formu doldurduğunuz tarihi yazarak, 
imzalanmış olacak şekilde tarayınız ve  .pdf  formatında kaydediniz.  (Bknz. 5Belge)

Nüfus cüzdanınızın4 iki yüzünü taratarak  .pdf  formatında tek bir belge olarak 
kaydediniz.  (Bknz. 4Belge)

Sağlık Provizyonu Müstehaklığını Gösteren Belgeyi3 temin ediniz. (Bknz. 3Belge)
(Belge E-Devlet Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi'nden E-devlet şifresi ile giriş 
yapılarak çıktı alınarak ve  .pdf  formatında kaydedilecektir. )

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

Yukarıda temin edilen belgeleri aşağıdaki belirtilen sırada  PDFsam  gibi bir 
uygulama ile tek bir pdf olacak şekilde birleştirip, 
 staj_StajaBaşlamaTarihi(AyGünYıl)_ÖğrenciNo.pdf  şeklinde isimlendiriniz. 

Örneğin, 5 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak staj için örnek dosya isimlendirmesi 
staj_07052020_151220XXXXXX.pdf şeklinde olmalıdır.(Sigorta başvurusu için 
gönderilecek belge )

1. Belge 1
2. Belge 2
3. Belge 3
4. Belge 4
5. Belge 5 
6. Belge 6 

Sisteme girilmiş staj sigorta 
belgeleriniz, başvuru için mail 
attığınız kişisel e-mail 
adresinize .pdf formatında 
gönderilecektir.

Pdf formatındaki staj 
defterinizi bölümün web 
sitesinde, staj 
sayfasından 
indirebilirsiniz.

Staj Sigorta Belgesinin 
Hazırlanması

Staj Sigorta Belgesinin 
Temin Edilmesi

Staj Defterinin 
Temin Edilmesi

 Staj mülakatınız için danışman öğretim 
üyenizle görüşünüz.

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)

Staja başlama tarihinizden en geç 10 iş günü öncesinde sigorta için hazırladığınız 

 staj_StajaBaşlamaTarihi(AyGünYıl)_ÖğrenciNo.pdf  belgenizi  eeestaj@ogu.edu.tr 
adresine e-mail yoluyla gönderiniz.

2019-2020 Bahar Dönemi Akademik Takvim
Yarıyıl Sonu Sınavları 08-26 Haziran 2020
Mazeret Sınavları 30 Haziran-01 Temmuz 2020
Bütünleme Sınavları 7-13 Temmuz 2020
Uygulama ve laboratuvar derslerinin uzaktan öğretimi 14 Temmuz-7 Ağustos 2020
Tek Ders Sınavı 11 Ağustos 2020

2019-2020 Yaz Dönemi Akademik Takvim
2019-2020 Yaz Okulu Başlangıç 20 Temmuz 2020
2019-2020 Yaz Okulu Final Sınavlarının Bitiş 4 Eylül 2020
2019-2020 Yaz Okulu Mazeret Sınavı 8 Eylül 2020
2019-2020 Yaz Okulu Tek Ders Sınavı 22 Eylül 2020

2020 Yılı Resmi Tatiller
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz
Kurban Bayramı Arifesi (1/2 Gün) 30 Temmuz
Kurban Bayramı 31 Temmuz - 3 Ağustos
30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi (1/2 Gün) 28 Ekim
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim

Final, bütünleme, mazeret ve tek ders sınavları günlerinde/haftalarında sınavı olan ya da belirtilen 

tarihlerde uygulama/laboratuvar telafisi olan, bitirme projesi devam eden öğrenciler bu sürelerde 

staj yapamazlar. 

Ayrıca bölümümüzde yaz okuluna kayıt yaptıran ya da başka üniversitelerden yaz okulu dersi alan 

öğrenciler, o derslerin sürdüğü ilgili yaz okulu takvimi boyunca da staj yapamazlar. 

Staj başlama ve bitiş tarihlerinizi resmi tatilleri göz önünde bulundurarak seçiniz. Staj yapacağınız 

firma ile görüşerek, resmi tatil günlerinde çalışıp/çalışmama durumuna göre iş günü sayınızı 

dikkatlice hesap ediniz. Hatalı ya da eksik olan staj süresine (iş günü sayısına) sahip başvurularda 

sigorta girişi yapılamamaktadır.

Öğrencilerin firmalarla tarih planlaması yaparken bu kurallara dikkat etmeleri gerekmektedir.

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

