
 

 

Staj ile ilgili Önemli Hususlar 

1. Staj başvuru işlemine başlamadan önce OBS sistemi ana sayfasının sol menüde yer olan Öğrenci Bilgileri 

tıklanarak açılan sayfanın sağ üstünde bulunan ADRES BİLGİLERİ linkinden TELEFON, E-POSTA ve ADRES 

bilgilerinizin eksiksiz girilmesi/güncellenmesi gerekmektedir. 

2. Staj Başvurusunda bulunacak öğrencilerimiz Zorunlu Stajı Başvurularını Öğrenci Bilgi Sisteminden 

(https://obs.isparta.edu.tr/index.aspx ) yapacaklardır. Öğrencilerimiz stajını, staj programında belirtilen 

tarih aralıklarında yapmalı ve belirlenen staj uygulama takvimine titizlikle uymalı, aksi halde yaptıkları stajın 

geçersiz olabileceğini dikkate almalıdırlar. Staj uygulama takviminde staj tarih aralıkları, staj başvuru 

tarihleri, Staj Başvuru Formu son teslim tarihleri, Staj Faaliyet Raporu ve Değerlendirme formunun son 

teslim tarihleri belirtilmiştir.  

3. Staja başvuracak öğrenci ilk önce İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ni almak zorundadır. Öğrenci, online olarak 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Videolarını izledikten sonra sınava girecek, başarılı olan (60 ve üzerinde not 

alan) öğrenci sertifikaya hak kazanacaktır. Bu şartı sağlayan öğrenci sertifikasını Yüksekokulumuz Öğrenci 

İşleri’nden alacaktır. Sınavı geçemeyen öğrenci tekrar sınava girebilir ya da sınav hakkı isteğinde bulunabilir. 

Bölümünde İş Sağlığı ve Güvenliği dersini alarak başarılı olan öğrenciler bu koşuldan muaftır. 

4. Staj yapacak öğrencinin İş Kazası ve Meslek Hastalığı için Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigortalı girişi, staja 

başlangıç gününden bir gün öncesinde yapılır ve pirimi Üniversitemiz tarafından ödenir. Stajyer öğrenciden 

işyeri tarafından istenildiği takdirde, Sigortalı İşe Giriş Belgesi e-devletten temin edilebilir.  

5. Stajyer öğrenciyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu işlemlerinin düzenli ve zamanında yapılabilmesi için 

öğrencinin, öğrencinin stajını bırakması, iş kazası veya rapor alması durumunda ivedilikle Okuluna bilgi 

vermek zorundadırlar.  

6. Sigorta girişleri yapılan öğrenciler stajlarını yapmamaları halinde adına yatırılan sigorta primleri 

kendilerinden geri tahsil edilir. 

7. Staj süresince çalışılmayan günler ve pazar günleri sayılmayacaktır. Staj yapılan süre içerisinde rapor 

alınması halinde staj, rapor süresi kadar staj uzamış sayılır. 

8. "Öğrenci yaz okulunda ders alıyorsa yaz okulu sona ermeden stajına başlayamaz." Yaz döneminde yaz 

okulundan ders alan öğrenci staj yapamaz. Staj başvurusu yapan öğrenci yaz okulundan ders alamaz. 

9. Öğrencilerimizin belirlenen staj takvimine titizlikle uymaları gerekir, aksi halde yaptıkları stajın geçersiz olur. 
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