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Staj Tarihleri
Kamu Kurumlarında Staj Yapacak Öğrenciler için;
1. Grup Başlama-Bitiş tarihi: 20 Haziran 2022 - 4 Ağustos 2022 süre: 30  

2. Grup Başlama-Bitiş tarihi: 8 Ağustos 2022 – 19 Eylül 2022 süre: 30

Özel Kurum ya da Kuruluşlarda Staj Yapacak Öğrenciler, Cumartesi günlerinde de staj
yapılması koşulu ile aşağıda belirtilen tarihlerde staj yapabilirler.
1. Grup Başlama-Bitiş tarihi: 20 Haziran 2022 - 29 Temmuz 2022 süre: 30

2. Grup Başlama-Bitiş tarihi: 8 Ağustos 2022 – 12 Eylül 2022 süre: 30

1. Grupta staj yapmak isteyen öğrenciler tüm başvuru işlemlerini 27 Mayıs 2022 tarihine kadar
tamamlamalıdırlar.

2. Grupta staj yapmak isteyen öğrenciler tüm başvuru işlemlerini 18 Temmuz 2022 tarihine
kadar tamamlamalıdırlar.



Öğrenci tarafından imzalanacaktır.

Bu bölüm iş yeri tarafından  
doldurulacak, imzalanacak ve  
kaşelenecektir.



BAŞVURU TAMAMLA

Ön başvurusunu yapıp ilgili kurum/kuruluşta staj yapma talebi kabul
edilen öğrenci «turuncu butondan» Başvuru Formundaki bilgileri

sisteme girerek başvuru işlemini tamamlayacaktır.



OBS üzerinden başvuru işlemlerini
tamamlayan öğrencilerin staj 

başvuru  formunun imzalı halini 
tarayarak veya okunaklı olacak

şekilde fotoğrafını çekerek

iletisim@atauni.edu.tr adresine mail olarak

1. grubun 27 Mayıs 2022,

2. grubun ise 18 Temmuz 2022 tarihine 

kadar göndermesi gerekmektedir.

mailto:iletisim@atauni.edu.tr


Ön başvurusunu tamamlayan öğrenci, başvurusunu iptal ederek staj  
yapacağı yeri değiştirebilir. Ancak başvurusunu onayladıktan sonra  

herhangi bir işlem yapamaz.



Staj defterinin ilk
sayfasında yer alan «İşyeri  
Sorumlusu» kısmının staj  
yapılan yerdeki sorumlu  
kişi tarafından imzalanıp

kaşelenmesi
gerekmektedir.

Başvuru işlemlerini tamamlayan
öğrencilerimiz staj defterlerini

fakültemizden bizzat veya arkadaşları  
vasıtasıyla temin edebilirler.



Staj defterinin 3. ve 4.
sayfalarında yer alan haftalık  
kısımların 30 iş günü olacak  
şekilde doldurulması ve staj  

sonunda işyeri sorumlusu
tarafından imzalanıp

kaşelenmesi gerekmektedir.



Staj defterinin sayfalarının  
30 iş günü olacak şekilde  

doldurulması ve staj
sonunda işyeri sorumlusu  

tarafından bütün sayfaların  
imzalanıp kaşelenmesi  

gerekmektedir.



Staj değerlendirme
formunda bu kısımların staj  
sonunda işyeri sorumlusu  
tarafından doldurularak
imzalanıp kaşelenmesi

gerekmektedir.

Staj defteri ve değerlendirme
formunun eğitim-öğretim yılı

başlangıcından itibaren 1 ay içinde  
Fakülte Bölüm Sekreterliğine  

teslim edilmesi gerekmektedir.


