
Pandemi Süresi Boyunca  

Staj Sigorta İşlemleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 
 
Prosedürler nelerdir? 
https://eee.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/23/staj adresindeki “Staja Başvuru” kısmında anlatılan çevrimiçi staj 
sistemimizdeki işlemleri yapmanız ve sigorta süreci için burada sözü edilen belgeleri hazırlayıp yollamanız 
gerekmektedir.  
Bu belgeleri hazırlayıp tarayarak, eeestaj@ogu.edu.tr adresine mail göndermeniz gerekmektedir. Bu yaza 
mahsus olarak belgeleri elden teslim etmenize ve bölüme gelmenize gerek yoktur.  
Staj işlemleri ile ilgili tüm prosedür için https://eee.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/23/staj  adresindeki Pandemi 

Boyunca Staj İşlemleri Akış Sürecini belgesi incelenmelidir. 

 
 
Sigorta başvurusu için gerekli belgeleri en geç ne zaman gönderebilirim?  
Staja başlama tarihinizden en geç 10 iş günü öncesinde sigorta için hazırladığınız belgeleri göndermeniz 
gerekmektedir.   
 
 
Üretilen barkodlu staj sigorta belgesi tarafıma ne zaman ve nasıl ulaşacak? 
Barkodlu staj sigorta belgeniz, eeestaj@ogu.edu.tr mail adresinden “.pdf” formatında olacak şekilde staj 
başlangıç tarihinizden birkaç gün önce mail adresinize gönderilecektir.  
 
 
Mezuniyet durumundaki öğrencilerin yanı sıra, ikinci üçüncü sınıf öğrencileri bu yaz staj yapabilir 
mi? 
Evet. Tüm öğrenciler her yıl olduğu gibi Pandemi Boyunca Staj İşlemleri Akış Sürecini belgesindeki 
prosedürleri yerine getirerek staj yapabilirler. 
 
 
Mezuniyet durumundaki öğrenciler pandemi koşulları nedeniyle staj yeri bulamazsa ne yapacaklar? 
Bu durumdaki öğrenciler bölüm öğretim üyeleri ile uzaktan yöntemlerle stajlarını tamamlayabilirler. Bu 
durum sadece mezuniyet durumundaki öğrencilere mahsustur. 
 
 
Akademik birimlerde staj yapmak için ne yapmalıyım? 
Bölümümüz tarafından akademik staj kontenjanı içeren bir başvuru listesi yayınlanmayacaktır. Bu aşamada 
akademik staj için, yanında staj yapmak istediğiniz bölüm öğretim üyesi ile bizzat e-mail yoluyla görüşüp, 
kendisi ile uzaktan staj yapıp yapamayacağınızı öğrenebilirsiniz. 
 
 
Akademik birimlerde staj yapacağım, sigorta işleyişi hakkında bilgi alabilir miyim? 
Okulda bir öğretim üyesi ile staj için anlaştıktan sonra, sigorta başvurusu için 
https://eee.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/23/staj  adresindeki Pandemi Boyunca Staj İşlemleri Akış 

Sürecini  içeren dokümanda sadece Belge 5 ve Belge 6’nın prosedüre uygun bir şekilde hazırlanıp, e-mail 

yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.  
 
 
Daha önceki stajlarını da akademik birimlerde yapmış öğrenciler mezuniyet durumundaysa yine bu 
yöntemle stajlarını tamamlayabilirler mi? 
Evet. Yine bu yaza mahsus olarak, mezuniyet durumunda olup stajlarını akademik birimlerinde 
tamamlayacak öğrencilerde 30 gün şartı aranmayacaktır. Bu durum, yalnızca kalan stajını akademik 
birimde tamamlayacak öğrenciler için geçerlidir. 
 
 
Staj defterini almak için okula gelmem gerekir mi? 
Hayır. Pdf formatındaki staj defterini https://eee.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/23/staj adresinden indirebilir ve 
çıktısını alıp doldurabilirsiniz. 
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