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Öğrenci Öğrenci Staj Bilgi Formu’nu ve transkriptini e-posta ile staj danışmanına gönderir (staj 

danışmanınızı öğrenmek için tıklayınız) ve staj yerinin uygunluğunu onaylatır. Öğrenci OBS (Öğrenci 

Bilgi Sistemi) üzerinden online staj başvuru formunu doldurur.  

Staj danışmanı öğrencinin başvurusuna OBS’den onay verir. Onaydan sonra öğrenci OBS’den aldığı 

raporu imzalar. Pandemi Dönemi Zorunlu Staj Başvuru dilekçesi (tıklayınız), Pandemi Dönemi Zorunlu 

Tercih Beyannamesi (tıklayınız) ve OBS raporunu TEK pdf dosyası halinde staj danışmanına e-posta ile 

gönderir.  

Staj danışmanı, öğrencinin gönderdiği belgeler ile Dekanlıkta bulunan Muhasebe İşleri’ne giderek 

öğrencinin SGK girişini yaptırır. Sigorta giriş belgesi staj danışmanı tarafından öğrenciye e-posta ile 

gönderilir. 

Öğrenci stajına başlar. 

Öğrenci, bölüm sayfasında bulunan “Staj Gizli Sicil Fişi” (tıklayınız) fabrika/kuruma imzalatır ve kaşe 

yaptırır. İmzalanan ve kaşe yaptırılan evrak fabrika/kurum tarafından ilgili staj sorumlusuna e-posta ile 

gönderilir. “Staj İç Kapak” da bulunan fotoğraf kısmı firma/kurum tarafından kaşelenir/imzalanır. 

Öğrenci, bölüm sayfasında bulunan “Staj Raporu Yazım Kılavuzu (Genel Atölye)” veya “Staj Raporu 

Yazım Kılavuzu (İşletme ve Organizasyon)”na göre staj faaliyet raporunu hazırlar. Firma/kurum 

tarafından staj faaliyet raporunun her sayfası kaşelenir ve sorumlu mühendis tarafından imzalanır. İmzalan 

ve kaşelenen staj faaliyet raporunu tarandıktan sonra pdf olarak ilgili staj sorumlusuna e-posta ile 

gönderilir. 

Öğrenci staj yapabilmek için öncelikle Üniversite Staj Yönergesi/Uzaktan Eğitim MYO’dan iş güvenliği 

ve iş sağlığı eğitimi alır. 

Öğrenci staj yapmak istediği firma/kurum ile görüşerek onay alır. Bölüm sayfasında bulunan dokümanlar 

kısmındaki “Öğrenci Staj Bilgi Formu’nu doldurur. (Forma ulaşmak için tıklayınız.) 

 

Ayrıca öğrenci, “İşveren Yönetici Anketi” ni tarandıktan sonra pdf olarak ilgili staj sorumlusuna e-posta 

ile gönderir. 

Staj sorumlusu staj faaliyet raporunu inceledikten sonra eksik bir husus varsa e-posta ile ilgili öğrenciye 

dönüş yapar ve eksiklerini tamamlatır. Eğer öğrencinin staj faaliyet raporunda eksik yok ise öğrencinin 

stajı kabul edilir ve OBS sistemine işlenir. 

Öğrenci, staj danışmanı tarafından gönderilen SGK belgesini kuruma/firmaya teslim eder. 

https://muhendislik.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/146/files/staj-komisyonu-2021-07012021.pdf
https://muhendislik.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/146/files/staj-dilekcesi-26102020.pdf
https://muhendislik.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/146/files/staj-tercih-beyannamesi-26102020.pdf
https://muhendislik.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/146/files/staj-gizli-sicil-fisi-09062021.pdf
https://muhendislik.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/146/files/staj-ic-kapak-09062021.pdf
https://muhendislik.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/146/files/atolye-staj-raporu-yazim-klavuzu-07072016.pdf
https://muhendislik.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/146/files/genel-isletme-ve-organizasyon-staj-inceleme-konulari-06072013.pdf
https://muhendislik.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/146/files/genel-isletme-ve-organizasyon-staj-inceleme-konulari-06072013.pdf
https://muhendislik.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/146/files/staj-bilgi-formu-26102020.pdf
https://muhendislik.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/146/files/isveren-yonetici-anketi-07072016.pdf

