
STAJLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 

 

Staj başvuruları Üniversitemiz WEB Sitesindeki OBS seçeneği ile yapılacaktır. 

1. Başvuru işlemleri ->Kayıt Başvuruları- > Staj Başvuruları 

2. 657 sayılı kanuna göre Devlet Memuru olan öğrenciler çalışma durumu kısmında 

MEMUR seçeneğini işaretlemeliler ki tekrar sigorta girişi yapılmasın. 

3. Diğer öğrenciler ön başvuru yaptıktan sonra TURUNCU RENKLİ sekmedeki 

STAJIMI TAMAMLA kısmına tıkladıktan sonra açılan penceredeki istenilen 

bilgiler girildikten sonra KAYDET-ÇIK butonuna tıklanmalıdır. Böylece kesin 

başvuru yapmış olacaklardır.  

4. Staj için müracaat edilen yer resmi kurum değilse, İBAN no yazılmalıdır, İşyeri 

İBAN vermek istemiyor ise bu kısım işaretlenir ve öğrencinin kaza sigortası 

Atatürk Üniversitesi tarafından yapılmış olur fakat öğrenci ücretsiz Staj yapmayı 

kabullenmiş olur. 

5. Staj başvuranları, stajın başlama tarihinden en az 20 gün öncesine kadar 

yapılmalıdır. Aksi halde süre geçirildiği zaman staj okul tarafından onaylanamaz. 

6. Staj başlama günü kesinlikle pazartesi olmalıdır (Resmi kurum dışındaki 

işyerlerinde cumartesi günü de staj yapılabilir). 

7. Staj komisyonu onayladı->Meslek Yüksekokul Komisyonu onayladı->SKS 

onayladı sonra OBS den “yüklenen dosyaya bak” kısmından ferdi kaza sigorta 

belgesinin çıktısını alabilirsiniz. Staj belgeleri e imzalı olduğu için ayrıca belgenin 

ıslak imzalı olmasına gerek yoktur. 

8. ZORUNLU STAJ FORMU veya SGK formunun çıktısını getirerek Staj 

dosyasını Yüksekokulumuz fotokopi odasından alınız fotoğraf yapıştırıp gerekli 

yerleri doldurduktan sonra Yüksekokul Yazı işlerinde staj defteri fotoğrafını 

mühürlettirmeniz gerekir. 

9. Staj başvurusu geçerli sebeple reddedilen öğrenci ret olma sebebini giderdikten 

sonra tekrar staja başvurmalıdır. 

10. Staj komisyonu başkanı SKS komisyonunun onayladığı stajları öğrenci stajını 

bitirip defterini getirdiği zaman eğer stajı kabul edilirse işlemler kısmında sarı 

renkli sekmeden “Stajı tamamla” sekmesini mutlaka onaylamalıdır. 

11. SKS reddetti (Sigorta işlemi işe başlama tarihinden en fazla 30 gün öncesinden 

yapabildiği için işlem yapılamadı) uyarısı alan bir öğrenci staj başlama tarihinden 

aylar önce sistem üzerinden başvurmuş anlamına geliyor. Staj başlama tarihinden 

en fazla 30 gün önce sisteme bilgiler girilmelidir. Mesela 30 Haziranda başlayacak 

bir staj için Nisan ayında başvuru yapılamaz. 

12. Bazı kamu kuruluşlarının sınırlı staj kontenjanları bulunduğundan öğrenci bu 

kurumlarda staj yapmak isterse kurumun istediği zaman diliminde staja sistem 

üzerinden ön başvuru yapabilir, Staj komisyon başkanını ve Okul onayı alıp 

Zorunlu Staj Formu alabilir. Fakat bu stajının onaylandığı anlamına gelmez.  Staj 

başlama tarihinden en az 20 gün önce sisteme tekrar girip ön başvuruyu 

TURUNCU RENKLİ sekmedeki STAJIMI TAMAMLA kısmından başvuruya 

dönüştürmelidir.  


