Staj Seferbirliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Olan Stajlar
Hakkında
Staj Seferbirliği, T.C. İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülmekte olan ve
öğrencilere kamu ve özel sektörlerde staj imkânı sağlayan bir programdır. Bu program
kapsamında kabul almış olan öğrencilerimizin izlemesi gereken aşamalar ve bazı önemli
hususlar aşağıda belirtilmiştir:

Üniversitemiz, program kapsamında yapılacak olan stajların iş kazası sigorta işlemlerini
yürütmekle yükümlüdür. Program kapsamında teklif alan öğrencilerimizin eş zamanlı
olarak bölüm staj sorumlusuyla (ebrusevgili1@gmail.com) iletişime geçmesi
gerekmektedir. Sigorta işlemleri için staj başlangıç tarihinden en az 10 gün öncesinde
bilgilendirme yapılmalıdır.

SİGORTA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1. Program kapsamında staja kabul edildiğini gösteren belge. (Kurumdan ya da
sistem üzerinden alınacak bir onay belgesi ya da kurum tarafından size
gönderilen kabul-onay mailinin ekran görüntüsü kabul edilmektedir.
2. Beyan ve Taahhütname (Bölüm web sayfamızda yer alan Staj Sekmesi altındaki
belgeler/formlar kısmından edinebilirsiniz.)

3. Öğrenci Dilekçesi: (Staj yapılacak olan kurum adı, staj tarihleri, iş kazası
sigortası talebi, iletişim bilgileri belirtilmelidir. Staj ders kapsamında
saydırılacak ise belirtilmelidir.)

Tüm belgeler Arş. Gör. Ebru SEVGİLİ’ye mail yoluyla (ebrusevgili1@gmail.com)
iletilmelidir.

Stajın SOS 365 Dersi kapsamında sayılabilmesi için:

Stajınızın SOS 365 dersi kapsamında sayılabilmesi için dersin tüm gereklilikleri
karşılanmalıdır. Staj komisyonu tarafından onaylanmayan stajlar ders kapsamında
sayılmayacaktır. (Stajınızı ders kapsamında saydırmayacaksınız bu bölümü
geçiniz.)
Bu kapsamda:
-

Daha önce SOS 365 dersi kapsamında staj yapılmamış olması
gerekmektedir.

-

Staj süresi en az 22 iş günü olmalıdır. Daha az staj teklifi almanız
durumunda kurumunuzla iletişime geçerek staj sürenizin 22 iş gününe
tamamlanmasını talep edebilirsiniz.

-

Staj komisyonu onayı alınmalıdır. Komisyon tarafından stajlarının
ders kapsamında sayılmasına onay verilen öğrenciler takip eden ilk
eğitim öğretim döneminde dersi kodlayabilirler. Bu öğrenciler sigorta
işlemleri için ders kapsamında ilan edilen tarih aralığından muaftır.
Örneğin güz dönemi içerisinde teklif almanız ve kabul etmeniz
durumunda bölüm ile iletişime geçerek sigorta işlemleriniz için süreci
başlatabilir ve eğer güz dönemi ders programı veya ekle-sil haftası
içerisinde iseniz güz döneminde değil ise bahar döneminde dersi
kodlamalısınız.

-

SOS 365 dersi kapsamındaki tüm değerlendirme aşamaları sizler için
de geçerlidir. Bu nedenle bölüm sayfasında yer alan kılavuzu
inceleyiniz.

EK: https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sss/Staj_Seferbirligi_Uygulama_Yonergesi.pdf
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