


Üniversite 

Senatosunun 

09.11.2017 tarih ve 

16 ncı oturumunda 

alınan 131 sayılı 
karar



Staj ilgili akademik yılın müfredatına ders olarak eklenecek.
Diğer bilgilere (Dönem, Ders tipi.. vb) ilaveten

Staj dersimi & Staj Gün  Bilgileri mutlaka kaydedilecek.
Bilgiler kaydedildikten sonra bu staj dersi SİLİNEMEZ.



Birden fazla staj uygulaması olması halinde stajların öncelikli 
alınma şartı varsa Ders İlişkileri menüsü aracılığı ile ön şart 

tanımlaması yapılacaktır.



Bölüm Staj Komisyonu & Üyelerinin atama işlemleri
Personel İşlemleri  Birim & Görev Bilgileri Sekmesinden yapılacaktır. 

Birim Dekan / Müdür Yardımcısı ilgili birimin Staj Başkanı 
olarak sistem tarafından «BİRİM İDARECİSİ» olarak yetkilendirilecektir. Bu nedenle

Birim idarecileri bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

Birim idarecisi grubunda olan akademik personele BİRİM STAJ İŞLEMLERİ için yetki 
verilmektedir.



Staj uygulaması müfredatında ders olarak yer alan öğrenci, (Akademik dönemi stajın 
müfredatta bulunduğu dönemden küçük olanlar) dersin müfredatında yer aldığı 

yarıyılda ders almaya hak kazandığı andan itibaren kayıt yaptırabilecektir. 
(Örneğin Öğrenci 6. yarıyılda, Müfredatta staj 7. yarıyılda ise öğrenciler bu staj için başvuru yapabileceklerdir. )

Öğrenci ders kayıt döneminde ve ders alma sayfasında staj için herhangi bir işlem 
yapmayacaktır.  (Staj için ders kaydı yapılmayacaktır.)



ÖN BAŞVURU
Öğrenci başvuru sayfasında gerekli bilgileri doldurup kaydetme işlemini 

tamamlayacak ve ÖN BAŞVURU formunun çıktısını sistemden alabilecektir.





BAŞVURU TAMAMLA
Ön başvurusunu yapıp ilgili kurum/kuruluşta staj yapma talebi kabul edilen öğrenci 

Başvuru Formunda ki bilgileri sisteme girerek başvuru işlemini tamamlayacaktır.



Ön başvurusunu tamamlayan öğrenci, bu başvurusunu onayladıktan sonra 
herhangi bir işlem yapamaz. 

Staj Başvuru talebi Birim Staj Komisyonuna ulaşmıştır. 



STAJ 
BAŞVURUSUNA 
İLGİLİ KURUM & 

KURULUŞTAN 
KABUL ALAN 

ÖĞRENCİ STAJ 
FORMU İLE 

BİRLİKTE BÖLÜM 
STAJ KOMİSYONU 

BAŞKANLIĞINA 
MÜRACAAT 
EDECEKTİR.



Bölüm Staj Komisyonu kendilerine yetkileri dahilinde verilen sayfada 
programlarına kayıtlı öğrencilerin staj durumları ile ilgili STATÜLERİNİ 

görebilecek ve işlem (red & onay) yapabileceklerdir. 



Bölüm Staj komisyonu, ilk kez başvuru yapan öğrencinin başvurusunu 
onaylayıp & reddedebildiği gibi, birim hiyerarşisi içerisinde kendilerinden 

sonraki birimler tarafından red ya da onaylanan başvuruları da 
görebilecekler, reddedilenler için tekrar işlem yapabileceklerdir.



Dekan / Müdür Yardımcıları kendilerine yetkileri dahilinde verilen sayfada 
birimlerine kayıtlı öğrencilerin staj durumları ile ilgili STATÜLERİNİ 

görebilecek ve işlem (red & onay) yapabileceklerdir. 



Diğer Komisyonlar veya Birimler tarafından stajlarla ilgili olarak reddedilen 
ya da onaylanan başvuruları da görebileceklerdir.



Dekan/Müdür Yardımcıları tarafından onaylanan staj uygulamaları Sağlık Kültür ve 
Spor Dairesi Başkanlığı Staj Birimine ait sayfada yer alacaktır ve SKS Birim yetkilisi bu 

işlemi onaylayacak veya reddedecektir. 

Onaylanan staj uygulaması ile ilgili yasal süreç (prim ödeme, staja başlama ve 
değerlendirme) başlamış olacaktır. 

Reddedilen staj uygulaması ise yeniden değerlendirilmek üzere Bölüm Staj 
Komisyonu sayfasında düşecektir.



Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca Stajları onaylanan öğrencilerin SGK İşe Giriş Belgesi 
isteme yüklenir.

Staj başvuru işlemleri tamamlanan öğrenci Staj Başvuru sayfasından alacağı;
SGK İşe Giriş Bildirgesi

Staj Başvuru Formu 
ile birlikte staj yapacağı kurum/kuruluşa giderek stajına başlar.



Stajı tamamlayan öğrenciye ait bilgiler (kabul edilen staj gün sayısı, başarı 
durumu ..vb) Staj Komisyonu tarafından sisteme işlenir ve «STAJI 

TAMAMLA» butonu tıklandığında öğrencinin 100’lük sistem üzerinden (50-
100 arasında) verilen not harf notuna çevrilerek öğrencinin değerlendirme 

işlemi tamamlanır.





Öğrencinin stajının tamamı değil de belli bir kısmı kabul edilecekse, öğrenci 
kalan gün sayısı için tekrar aynı staja baştan kaydolacak tekrar aynı süreçleri 

yürütecek ve tekrar aynı stajın kalan gün sayısı için notlandırılacaktır. 

Verilen her not kabul edilen gün sayısı ile çarpılarak toplanacak ve sonuç 
toplam staj gün sayısına bölünerek son not elde edilecektir. 

Örneğin 30 gün staja kaydolmuş öğrencinin 10 gün stajı 60 puan ile kabul 
edilmiş öğrenci kalan 20 günü tekrar staj başvurusu ile tamamlayarak bu 20 

gün için 80 puan almış ise;
Ortalama = ((10 x 60) + (20x80))/30

Ortalama = 73.3



STAJ UYGULAMASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Harf notunun yanlış girilmiş olması veya harf notunun itiraza bağlı 
olarak düzeltilmesi gereken durumlarda gerekli düzeltme işlemi 

«Not Kartı Düzenle» ekranından yapılmalıdır.
Sadece harf notu düzenlemesi yapılabilecek puan düzenlemesi 

yapılamayacaktır.



MÜFREDATA DERS 
OLARAK EKLENİR

ÖĞRENCİ ÖN 
BAŞVURU YAPAR

ÖĞRENCİ KURUM 
KURULUŞDAN 

KABUL ALIR

ÖĞRENCİ 
BAŞVURUSUNU 

TAMAMLAR

BÖLÜM STAJ 
KOMİSYONU 
ONAYLAR & 
REDDEDER

BİRİM STAJ 
KOMİSYONU 
ONAYLAR & 
REDDEDER

SKS ONAYLAR & 
REDDEDER

STAJ 
TAMAMLANIR 

BÖLÜM STAJ 
KOMİSYONUNCA 
DEĞERLENDİRME 

YAPILIR


