
 

 

 

 

 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

İSPİR HAMZA POLAT MESLEK YÜKSEKOKULU 

STAJ BİLGİLENDİRME 

 

  

 

2020-2021 öğrenci staj işlemlerinin nasıl yapılacağı ve hangi aşamaların takip edilmesi 

gerektiğini göstermek için hazırlanan bu dosyada yüz yüze staj işlemleri ve uzaktan staj 

işlemleri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. 

 

 

  



 

 

YÜZ YÜZE STAJ İŞLEMLERİ 

Staj Başlangıç-Bitiş: 26 Temmuz 2021-6 Eylül 2021 (30 iş günü)  

 

Eski müfredat öğrencileri 2016-2015-2014 ve öncesi 

Staj Başlangıç-Bitiş: 26 Temmuz 2021-13 Eylül 2021 (35 iş günü) 

 

 

YÜZ YÜZE STAJ YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN YOL HARİTASI 

1. Öğrenci yüz yüze staj yapacağına dair başvuru dilekçesini bölüm başkanlığına teslim 

etmelidir. (Staj Başvuru Dilekçesi-1 Öğrenci) 

2. Öğrencinin staj yapacağı kurumdan Covid-19' a karşı gereken tüm tedbirlerin alındığına dair 

belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir. (Staj Başvuru Dilekçesi-2 İşyeri) 

3. Yüz yüze staj yapmak isteyen öğrencilerimiz staj başvurularını Üniversitemiz WEB 

sitesindeki OBS seçeneği ile yapacaktır. Yüz yüze staj başvuruları staja başlamadan 20 gün 

öncesinde tamamlanmalıdır. 

4. Başvuru işlemleri----->Kayıt başvuruları--->Staj başvuruları 

5. Ön başvuru yapıldıktan sonra "Kırmızı" sekmedeki istenilen bilgiler girildikten sonra kesin 

başvuru yapılmış olacaktır. 

6. Staj için müracaat edilen yer resmi kurum değilse, IBAN no yazılmalıdır. 

7. Staja başlama günü Pazartesi olmalıdır. 

8. Staj komisyonu onayladı->Meslek Yüksekokulu komisyonu onayladı->SKS onayladı 

9. Staj başvuru formları staj ön başvurusu yapıldıktan sonra öğrenci başvuru formuna tekrar 

geri dönerek Kurum bilgileri sisteme girildikten sonra koordinatör staj başvurusunu 

onaylayacaktır. Daha sonra staj komisyon onayı yapılarak belgeler SKS ye düşecektir. SKS 

öğrenci bilgilerini SGK ya gönderecektir. 

10. Staj dosyalarını okulumuz web sayfasında staj işlemleri sekmesinden çoğaltarak çıktı 

alabilirler veya (30 TL) ücret karşılığında öğrenci işleri biriminden de alabilir. (Staj Defteri) 

11. Staj başvurusu geçerli sebeple reddedilen öğrenci ret olma sebebini giderdikten sonra tekrar 

staja başvurmalıdır. 

 

 

https://atauni.edu.tr/yuklemeler/b033017bcf74604b09ebae28ed295639.docx
https://atauni.edu.tr/yuklemeler/3e3031c346cc98e8f7ac13b7c567b330.docx
https://atauni.edu.tr/yuklemeler/08df35317e7852e28a54e8d55cca83f5.docx


 

 

DERS, PROJE, ÖDEV, ARAŞTIRMA İLE UZAKTAN STAJ YAPACAK 

ÖĞRENCİLER İÇİN YOL HARİTASI 

 

Ders, proje, ödev, araştırma ile staj yapacak öğrencilerin ÖBS’den başvuruda bulunmasına 

gerek yoktur. 

1. Öğrenci uzaktan staj yapacağına dair başvuru dilekçesini bölüm başkanlığına teslim 

etmelidir. (Staj Başvuru Dilekçesi-3 Uzaktan) 

2. Staj defterinde istenilen bilgi ve belgeler doldurulacaktır. 

3. Öğrenci staj defterine danışmanın vermiş olduğu günlük ödevleri işlemek zorundadır. 

 

 

UYARI:  

2018-2019 eğitim öğretim yılı müfredatına tabi olan öğrenciler için stajları 30 iş günü 

olarak belirlenip, tek bir döneme alınıp müfredatta 2. Döneme (1. Sınıfın 2. Dönemi) staj dersi 

tanımlanacaktır. 

Dönem uzatmış öğrenciler bütün derslerden %60’ını başarmış olması gerekir. 

Son aşama: Öğrenciler ÖBS sisteminden SGK iş bildirgesini 3 nüsha halinde sistemden 

çıktı alıp 3 kimlik fotokopisi ile birlikte; 1 nüsha staj koordinatörüne,1 nüsha staj yapacağı 

kuruma,1 nüsha öğrenci işlerine (danışman tarafından) verilecektir. 

Staj dosyaları teslim tarihi: 2021/2022 Eğitim-Öğretim Güz Dönemi ders kayıtları 

işleminden önce bitirilmelidir. 

Mevcut müfredat öğrencilerinin 10 Eylül 2021, eski müfredat öğrencilerinin ise 15 

Eylül 2021 tarihlerinden sonra getirecekleri staj defterleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Staj notlarını danışman değerlendirdikten sonra kendi sisteminden öğrenciyi not girişi 

yaparak ilan edebilir. 

NOT: Yüksekokulumuz web sayfasında staj evrakları sekmesinden bilgi ve belgelere 

ulaşılabilirsiniz. 

 

  

https://atauni.edu.tr/yuklemeler/c87b777a284d02c515876d691c4081a2.docx


 

 

İSPİR HAMZA POLAT MESLEK YÜKSEKOKULU (İHP MYO) YAZ STAJ 

UYGULAMALARI İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 

1) Atatürk Üniversitesi Senatosu’nun 05.04.2012 tarihli oturumunda karara bağlanan, 

Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesinin 6. madde 2. bendine 

göre ‘Staj başvurusundan önceki dönem itibarı ile almış oldukları derslerin toplam 

kredisinin %60’ından başarılı olan öğrenciler staj yapabilirler’ 

2) Öğrenci yaz stajını belirtilen tarihler arasında ve belirtilen birimlerde yapmak 

zorundadır. 

3) Yaz okuluna devam eden öğrenciler yaz okulu süresince staj yapamazlar. Ancak, 

haftada en fazla 9 saat ders yükü ile yükümlü olan öğrenciler normal eğitim-öğretim 

dönemi, bütünleme veya yaz okulu süresinde ilgili yönetim kurulunun onay vermesi 

halinde staj yapabilirler. Yaz okulu hariç ortak zorunlu dersler, ders yükünden sayılmaz. 

4) Staj karneleri ve staj evrakları öğrencinin bizzat kendisi ya da dilekçe ile veya noterden 

vekâlet verdiği üçüncü bir şahıs tarafından alınabilir.  

5) Staj kabul formu işletme/kurum yetkilisine onaylatılmalıdır. 

6) Staj karnesi stajın yapılacağı ilgili kuruma teslim edilir. 

7) Staj karneleri öğrencinin bizzat kendisi veya ilgili kurum tarafından elden ya da posta 

ile staj bitimini takip eden en fazla bir ay içerisinde teslim edilmelidir. 

8) Staj karnelerinin doldurulması ve değerlendirilmesi ilgili birim sorumluları (doktor, 

uzman doktor, öğretim üyeleri ve başhekim, başhekim yardımcıları, başmüdür, müdür 

ve müdür yardımcıları) tarafından yapılıp imzalanacaktır. 

9) Staj süresince izinsiz ve mazeretsiz üç gün üst üste veya staj süresinin %10’u oranında 

devamsızlık yapan öğrencinin stajına son verilir. Bu durumda öğrencinin herhangi bir 

yasal talep hakkı doğmaz. 

10) Staja üç günden fazla süre ile devam etmeyen öğrenci durumunu İHP MYO 

Müdürlüğüne bildirmek ve mazeretini belgelemek zorundadır. Geçerli mazereti nedeni 

ile staja devam edemeyen öğrencilerin devam edemedikleri süre staja eklenir. 

11) Staj yapacak öğrenciler staj yerlerine gitmeme veya yarıda bırakma gibi durumlarda 

sigorta işlemleri nedeni ile doğacak yasal para cezasını ödemek zorundadır. 

12) Staj uygulamaları staj karnesinde belirlenen minimal uygulama sayılarına uygun 

yapılmalıdır. 

13) Staj yapan öğrenci staj süresinde sadece staj karnesinde belirtilen uygulamaları 

yapabilir. Bu uygulamalar dışında ki yetki ve eğitim alanına girmeyen uygulamaları 

yapamaz. 



 

 

14) Staj başarı notu 100 üzerinden 60 tır. Başarısız öğrenciler stajı tekrarlamak zorundadır. 

15) Staj yapacak öğrenciler staj karnesinin arka yüzünde yer alan İHP MYO Yaz Staj 

Yönergesi’ndeki kurallara uymak zorundadır. Aksine hareket edenlerin yaz stajları 

geçersiz sayılır ya da haklarında disiplin soruşturması açılır.  

 


