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• 2021 yılında tüm kamu kurum ve kuruluşları, 
üniversite öğrencilerinin staj başvurularını 
sadece Staj Seferbirliği Programı ile alacak 
olup, başvuru ve takip işlemleri 
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 
Başkanlığı tarafından kullanıma açılan Kariyer 
Kapısı Platformu üzerinden yürütülecektir.



Son Başvuru Tarihi: 22 Mart 2021

• Tüm kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü 
işverenlerin “Senin için Seferbiriz” teması altında 
birleştiği “Staj Seferbirliği” programına başvurular 
22 Mart 2021 tarihine kadar Kariyer Kapısı 
Platformu üzerinden yapılacaktır.

• Başvuru İçin: https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr 

• Ayrıntılı Bilgi İçin: 
https://kagim.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=55534

• Sosyal Medya:  @tccbiko @stjseferbirligi

https://kagim.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=55534


PANDEMİ Tedbirleri Kapsamında
İşletmlerde Staj Çalışmasına İlişkin Valilik Kararı

• Kahramanmaraş Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 
04.03.2021 tarihli ve E.13511907-771 sayılı yazısı

• Mart 2021 itibariyle yeniden kontrollü 
normalleşme ve yerinde (Valilik) karar sürecine 
geçilmiştir.

• Bu doğrultuda; Kahramanmaraş Valiliğince 
03/03/2021 tarihinde alınan karar ile üniversite 
öğrencilerinin stajlarını maske kullanımı, fiziksel 
mesafenin korunması ve genel hijyen kurallarına 
uyulması koşuluyla yapılmasına karar verilmiştir.



Kariyer Kapısı Staj Seferbirliği Projesinde

STAJ Uygulamasının Kapsamı
• Üniversitemizde öğrenim gören Türkoğlu MYO 

programlarına kayıtlı olan öğrencilerin,
• eğer kamu otoritesi (Valilik) ve/veya üniversite 

rektörlüğü tarafından aksi bir bilgi gelmediği sürece 
2021 Bahar döneminde almış oldukları ZORUNLU STAJ 
DERSİ uygulamasını ve Staj Yükümlülüğünü 
tamamlayan öğrencilerden GÖNÜLLÜ olarak dersten 
bağımsız bir şekilde yeniden staj yapmak isteyenlerin,

• Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 
oluşturulan "Kariyer Kapısı Çevrimiçi Platformu" 
üzerinden staj başvurularını yaparak gerçekleştirmeleri 
imkanı bulunmaktadır.



KARİYER KAPISI 
BAŞVURU ŞARTLARI ve DEĞERLENDİRİLMESİ

• Ön lisans (Meslek Yüksekokulu) programlarında 
1. Sınıf (öğrencilerinde staj yapacağı tarihte bir 
üst sınıfa geçme şartı aranmaktadır) ve 2. Sınıf 
öğrencileri, 

• not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olması şartıyla 
başvurabilirler.

• Başvuru değerlemeleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan 
Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen liyakat ve 
şeffaflığın esas alındığı yenilikçi bir yöntemle 
yapılacaktır. Buna göre … 



Değerlendirme Kriterleri
• Staj başvurusu yapan adayın yapmış olduğu tüm çalışmalar 

ve elde ettiğin başarılar 
– Akademik; 
– Mesleki veya Sanatsal; 
– Sosyal ve Sportif

• yetkinlikleri göz önünde bulundurularak toplam yeterlilik 
puanları hesaplanacaktır.

• Bu nedenle staj başvurusu yapan öğrencinin tüm 
çalışmalarını belgelendirerek sisteme eksiksiz olarak 
yüklemeleri iş yerleri tarafından stajyer olarak tercih 
edilebilmek için avantaj yaratacaktır.

• Elde edilen yeterlilik puanları ve eğitim bilgileri staj 
öğrencisinin profiline eklenecek ve profilin, işverenlerin 
erişimine kimlik bilgileri gizlenerek açılacaktır.



Başvuru Süreci 1. Adım

• Staj başvurusu yapan adayın yeterlilik puanının 
hesaplanması için başvuru formunda her bir 
yeterlilik alanının yanında yer alan   ikonda 
gösterilen kriterlere göre beyan ettiği bilgileri 
destekleyici belgelendirme yapması 
gerekmektedir. 

• Bu belirtilen kriterlere uygun olmayan beyanlar 
puanlanmayacaktır. 

• Önceki deneyimlerinizin puanlamaya dahil 
edilmesi için yetkinlik belgelerini ilgili 
kurumlardan temin etmelisiniz.



Başvuru Süreci 2. Adım

• Başvuru formunu eksiksiz olarak doldurduktan 
sonra, 

• Kariyer Kapısı ile entegrasyonu sağlanmış olan e-
Devlete yönlendirilerek açılan e-devlet 
sayfasında; 

• kimlik, öğrenim (üniversite, bölüm, sınıf, aktif 
öğrencilik, genel not ortalaması vb.), yabancı dil 
puanı, üniversite giriş sınav sonucu vb. bilgilerini 
kontrol edip tarafınızdan onaylanması 
gerekmektedir.



Staja Kabul Süreci

• Bu iki adımı da tamamladığınız takdirde staj 
başvurusu gerçekleşmiş olacak ve stajyer 
havuzuna dahil edilmiş olacaksınız.

• Tüm kamu kurumları ve gönüllü özel sektör 
kuruluşları, stajyer havuzundaki adayları 
inceleyerek uygun buldukları adaylara tekliflerini 
Nisan ayından itibaren göndermeye 
başlayacaklardır. 

• Bu süreçte, birden çok kurumdan staj teklifi 
alabilir, kendinizin kariyer hedefi için en uygun 
olan kurumu tercih edebilirsiniz.



Staj Yeri ile Nasıl İrtibata Geçeceğim?

• 2021 yılı itibariyle başlatılan Staj Seferbirliği Projesi
kapsamında her öğrencinin 1 (bir) kez staj yapma hakkı 
bulunmaktadır.

• İşveren tercihleriniz, öncelik verdiğiniz işyerlerini temsil 
etmektedir. Yapmış olduğunuz tercihler diğer başka 
işverenlerden staj teklifi almanıza engel değildir veya 
tersine seçmiş olduğunuz işverenlerden de mutlaka 
teklif alacağınız anlamına da gelmemektedir. 

• Neticede size sistem üzerinden ulaşmış olan teklifler 
doğrultusunda son tercihi siz kendiniz yapacaksınız.

• Stajyer olarak çalışacağınız tarih aralığı kabul alacağınız 
kurum tarafından teklif aşamasında size belirtilecektir.



Kaç İş Günü Staj Yapmalıyım?

• Staj Seferbirliği Projesi kapsamında staj uygulamasının 
normalde 20 iş günü olması tavsiye edilmektedir. Gönüllü
staj yapacak olan öğrenciler stajlarını bu şekilde yapabilirler. 

• KSÜ Staj Yönetmeliğine göre ise bu süre şimdilik 30 iş 
günüdür bu nedenle aksi bir karar Üniversite Senatosundan 
çıkmadığı sürece ZORUNLU Staj Yükümlülüğünü 
tamamlamanız için 30 iş günü sürecek staj başvurusu 
yaptığınızı belirtmeniz gerekmektedir.  

• Böylece, öğrenci, işveren ve üniversite arasında anlaşma 
sağlanarak staj süresinin 30 iş günü olarak Üniversitenin, 
gerekli staj sigortası işlemlerini yapması ile Staj Seferbirliği
kapsamında zorunlu staj dersi sürecine başlamış olacaksınız.



Her Hangi Bir Kurumda Staj Yapabilir miyim?
Staj Sigortam Nasıl Yapılacak?

• Stajın, üniversitedeki zorunlu stajın yerine sayılması üniversite 
yönetiminin onayına bağlıdır. Bunun için staj yerinin akademik 
programların içeriğine uygun olarak belirlenmesi şarttır. 
Müfredattaki ZORUNLU STAJ dersinin tamamlamış olup GÖNÜLLÜ 
olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı platformundan staj 
yapan öğrenciler diledikleri işyerinde Türkoğlu MYO Öğrenci işleri 
şefliğine başvuru yaparak STAJ SİGORTASI işlemlerini tamamlayıp 
staj yapabilirler !  

• STAJ SİGORTASI: KSÜ Türkoğlu MYO öğrenci işleri tarafından, 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5/b 
maddesi kapsamında sosyal güvenlik prim ödemeleri yapılacaktır. 
Bunun için Türkoğlu MYO web-sayfası BELGELER kısmındaki staj 
sigortası başvuru dilekçesinin doldurularak Öğrenci İşleri Şefliğine 
iletilmesi gerekmektedir.   



Stajımı Başka Şehirlerde Yapabilir miyim?

• Başvuru formunu doldururken en az 1 en fazla 5 olmak 
üzere şehir seçimi yapabilirsiniz. (Seçtiğiniz şehirler 
arasında tercih sıralaması bulunmamaktadır.) Şehir 
tercih ederken pandemi risk haritasını göz önünde 
bulundurmanız tavsiye edilir !!!

• Tercih yapmanız bu şehirlerden birisinde staj 
yapacağınızı garanti etmemektedir. Dolayısıyla, diğer 
şehirlerdeki staj imkânlarından yararlanmanıza da 
engel oluşturmamaktadır. 

• Ancak şehir tercihleriniz, teklif gönderen işverenler 
tarafından göz önünde bulundurulmaktadır.



Staj Süresince Ücret Alabilecek miyim?

• Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Staj Seferbirliği
Projesinin öğrenciler açısından en önemli avantajı staj 
sürecinde 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25. 
maddesi hükmünce yasal hak olan staj ücreti öğrenciye 
ödenecek olmasının garanti altına alınmasıdır.

• İlgili kanun maddesine göre STAJYER ÜCRETİ NE KADAR 
OLACAK: 

• Asgari Ücret Net tutarının yirmi ve üzeri personel 
çalıştıran işyerleri için %30’undan (yaklaşık 828 TL)  ve 
yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde %15’inden 
(424 TL) aşağısında  stajyer  ücreti  ödenemez.



Gelen Staj Teklifleri Değerlendirilirken 
Hangi Kriterlere Dikkat Edilmelidir?

• Size staj teklifinde bulunan kurumun belirttiği 
– staj süresi (30 iş günü), 
– staj tarihi (KSÜ akademik takvim gereği MEZUNİYET koşulundaki 

2. sınıf öğrencileri için hariç 14 Haziran’dan önce başlayamaz ve 
26 Eylül’den sonra bitemez) 

– veya şehir 

• gibi kriterler bakımından sizlere uygun değilse, 
• “Aldığım Teklifler” sayfasında yer alan işveren staj 

sorumlusu veya teklifi oluşturan kişi ile iletişime geçerek 
size uygun koşullar için değişiklik talep edebilirsiniz. 

• İşverenler, olanakları doğrultusunda, size geri bildirim 
sağlayacak ve mümkünse değişiklik yapılacaktır. 

• Eğer değişiklik talebinizi işveren geri çevirir ise bu koşulda 
staj teklifini reddedebilirsiniz.



Onayladığım bir staja gitmemem veya 
yarıda bırakmam halinde ne olacak? 

• Staj teklifini kabul ettikten sonra başvurunuzu iptal 
etmek isterseniz kabul aldığınız kuruma mazeretinizi 
beyan ederek sürecinizin sonlandırılmasını talep 
etmelisiniz. 

• Stajı bırakma kararı aldığınızı Türkoğlu MYO Öğrenci 
İşleri Şefliğine de bildirerek Staj Sigortanızı iptal 
ettirtmeniz gerekir.

• Mazeret bildirilmeksizin iptal edilen / yarıda bırakılan 
stajlar, ilgili işveren tarafından stajyerin sistemdeki 
profiline işlenir ve bu durum diğer işverenler tarafından 
görüntülenmesi yeni staj yeri bulma ihtimalinizi azaltır. 



2021 Bahar Döneminde Zorunlu Staj 
Yükümlülüğümü Tamamlayamazsam Ne Olur?

• Özellikle mezuniyet aşamasında olup diplomasını 
almak isteyen öğrenciler için staj yükümlülüğünün 2. 
sınıfın yaz ayına kalması bir dezavantaj teşkil eder. 

• En erken staj notu 19 Temmuz 2021 tarihinde 
girilebileceği için öğrenci bu tarihten sonra mezun 
olabilir. 

• Eğer öğrencinin tek bir dersten F notu var ise bu 
koşulda STAJ dersi de notlandırılmadığı için 12 Temmuz 
2021 tarihindeki tek ders sınav hakkını kaçırır ve 
mezuniyeti GÜZ döneminin sonuna sarkar.
– Bu durumdaki öğrencilerin 39. Slayttaki koşula göre 

başvuru yapması önerilir.  



Ancak 2. Sınıf Öğrencilerinden ZORUNLU Staj 
Yükümlülüğünü Henüz Tamamlamayıp Bahar Dönemi 

Sonunda Mezuniyet İmkanı Olan Öğrenciler İçin

• 25.02.2021-13997 Sayılı KSÜ-Senatosu Kararına 
göre «Ders Aldığı Dönemde Ders Devam 
Zorunluluğu Olmayan Öğrencinin İlgili 
Dönemde Staj Yükümlülüğünü Yerine Getirebilir» 
kararına istinaden üniversitede derslerin 2021 
Bahar döneminde çevrim-içi olarak asenkron 
takip edilerek işlenme imkanı olması nedeniyle 
SADECE mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için 
KSÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) onayı
ile Bahar dönemi dersleri sürerken ZORUNLU 
STAJ dersi yükümlülükleri gerçekleştirebilecektir.  



Staj Başvurumu Hangi Yol ile 
Yapmalıyım?

• KSÜ Türkoğlu Akademik Programlarına kayıtlı 
ZORUNLU STAJ yükümlülüğü olan öğrenciler 
Kariyer Kapısı Staj Seferbirliği ya da bireysel 
başvuru ile KSÜ Staj Protokolü Çerçevesinde
eski uygulamada olduğu gibi kendi bulacakları 
bir özel sektör kuruluşundan birinde stajlarını 
tamamlayabilirler. 

• Ancak her iki yönteminde bazı avantaj ve 
dezavantajları olacaktır.   



Avantaj ve Dezavantajlar

• Staj Seferberliği Projesi T.C. Cumhurbaşkanlığı 
himayesinde yapılandırılmış bir STAJ programı 
olduğu için öğrenciler için en önemli avantajı 
gerçek bir çalışan gibi iş sorumluluğu yüklenmesi 
ve staj ücreti ödenmesi gibi staj sürecinin temel 
kazanımlarını sağlayabilmesidir. 

• Bireysel başvuru ile staj protokolü imzalanarak 
yapılan stajlarda öğrencilere ilgi gösterilmemesi, 
iş sorumluluğu verilmemesi ve staj ücreti 
ödenmemesi gibi temel sorunlar yaşanmaktadır. 



Avantaj ve Dezavantajlar

• Ancak Staj Seferbirliği projesi genel bir uygulama 
olduğu için akademik birimlerin ve KSÜ Staj 
Yönergesinin genel şartlarını tam olarak 
sağlayabilmesi bir risk taşımakta veya diğer bir 
ifadeyle öğrencinin uygun koşulları taşıyan staj 
yeri bulma ihtimali düşük olmaktadır. 

• Bireysel gayretle staj protokolü imzalanarak 
bulunan staj yerlerinde akademik birimlerin 
aradığı staj kriterlerinin sağlanması çok daha 
kolay olacaktır. 



Kariyer Kapısı Üzerinden Yapılan Staj Uygulamasının 
Zorunlu Staj Dersi Olarak Notlandırabilmesi İçin 

Yapılması Gerekenler

• Öncelikli olarak öğrenci KARİYER KAPISI 
üzerinden ZORUNLU ya da GÖNÜLLÜ olmasına 
bakılmaksızın stajda bulunduğu süre içinde STAJ 
SİGORTASININ yapılması için Türkoğlu MYO 
Öğrenci İşleri Şefi Ahmet Sami KUNCAN’a
(mutlaka) işyeri onaylı STAJ KABUL YAZISI* (bu 
yazı öğrenci tarafından TESLİM EDİLMEDEN veya
EBYS üzerinden üniversiteye ulaşmadan 
öğrencinin staj işlemlerinin başlatılması mümkün 
değildir) ile müracaat ederek doldurmuş olduğu 
STAJ SİGORTASI BAŞVURU formunu teslim etmesi 
gerekir.    



STAJ KABUL YAZISI*

• Staj Kabul Yazısı Niçin Çok Önemlidir:

• Kamu Kurumlarından EBYS üzerinden gönderilen İş Yeri STAJ Onay 
Evrakı; 

• Ya da Özel Şirketlerle Öğrencilerin İmzalamış Oldukları KSÜ STAJ 
PROTOKOLÜ veya 

• onun da yerine geçen imzalı ve kaşeli Staj Sigortası İş Yeri Bilgi 
Formu kesinlikle akademik birim öğrenci işlerine teslim edilmelidir.

• Öğrencinin işveren tarafından STAJA KABUL edildiğini resmen 
onaylayan yukarıda sayılmış olan evrak türlerinden birinin 
mevcudiyeti İŞ KAZASI riskinin gerçekleşmesi durumunda 
ispatlayıcı belge olması bakımından büyük önem taşımaktadır. 

• Eğer öğrenci bir İŞ KAZASINA uğraması durumunda olay 
anında mutlaka KAZA TUTANAĞI TUTULMALI ve bu tutanağın 
3 gün içinde SGK’ya mutlaka bildirilmesi gereklidir. 



Kariyer Kapısı Üzerinden Yapılan Staj Uygulamasının 
Zorunlu Staj Dersi Olarak Notlandırabilmesi İçin 

Yapılması Gerekenler

• Staj seferberliği programına kabul edilen öğrenciler
yapacakları stajın ZORUNLU STAJ dersi olarak 
değerlendirilmesi için ayrıca bir  dilekçe ile MYO Öğrenci 
İşleri Şefliğine başvurmaları gerekir. 

• Staj Seferbirliği kapsamında yapacakları stajın; 
– staj süresi, 
– içeriği ve 
– uygulaması bakımından

• Türkoğlu MYO ilgili akademik programın belirlediği zorunlu 
staj kriterlerini karşıladığı yönünde taahhütte bulunarak, 

• staj yapılan kurum ve stajın içeriği bakımından zorunlu staj 
kapsamında kabul edilmesi hususunda talepte bulunması 
gerekir.  



Kariyer Kapısı Üzerinden Yapılan Staj Uygulamasının 
Zorunlu Staj Dersi Olarak Notlandırabilmesi İçin 

Yapılması Gerekenler

• Bu DİLEKÇE alınıp öğrencinin Staj Sigortası başlatılıp öğrenci 
staj iş yerinde çalışmaya başladıktan hemen sonra (öğrencinin 
staja başladığı tarihten en geç bir hafta içinde) her bir öğrenci 
için MYO Yönetim Kurulu Kararı alınması gerekmektedir ve 
rektörlük ÖİDB’na üst yazı ile bildirilmelidir. 

• İlgili kararın öğrencinin staja başlama tarihinden sonra 
alınması, kararda yer alan stajın gerçekleştirildiği tarih aralığı, 
işveren tarafından yazılan staja kabul belgesinde yer alan 
öğrencinin staja gerçekte başladığı tarih olması şarttır. 

– Yani önce karar alınsın öğrenci sonra staja başlasın gibi 
bir gereksinim yoktur ! Öğrenci önce staja başlamalı Y.K. 
kararı arkasından alınması sorun teşkil etmemektedir. 



KSÜ Zorunlu Staj Uygulaması Yönetmeliğine 
Göre Staj Dersi Notumu Nasıl Alacağım?

• Her bir akademik programın STAJ UYGULAMA ESASLARI o 
programın kendi mesleki gereksinimleri doğrultusunda öğrencilerin 
mesleki donanımı ve bilgi birikimini arttıracak şekilde STAJ 
DENEYİMLERİ kazanabilmeleri için belirledikleri temel kriterleri 
içerir.

• Bölüm Başkanlıkları tarafından ayrıca düzenlenecek olan STAJ 
ORYANTASYON toplantısında bu esaslar öğrencilere açıklanacaktır. 

• Staj oryantasyon toplantıları her bir akademik programın 1. sınıf 
öğrencilerinin DANIŞMANLARINCA  çevrim-içi olarak ilerleyen 
tarihlerde düzenlenecektir.

• Staj süresince öğrencilerin nasıl hareket etmeleri ve staj raporlarını 
ne şekilde hazırlanması gerektiği konusunda detaylı bilgi verilecektir.



STAJ DEFTERİNİN HAZIRLANMASI

• Her bir öğrenci kendi çalıştığı kurumda 30 günlük staj 
süresi boyunca yaptığı tüm işleri staj 
defterine/dosyasına rapor olarak yazmak zorundadır. 

• STAJYER ÖĞRENCİ her gün iş yerindeki kendisinden 
sorumlu STAJ AMİRİNİN verdiği günlük işleri yerine 
getirir.

• Yapmış olduğu bu işlerle ilgili iş yerinde müsvedde not 
tutar.

• Ardından her akşam bu müsvedde notları düzgün 
doğru Türkçe ile özenli bir şekilde, mürekkepli kalem ile 
‘elle’ yazarak STAJ DEFTERİ RAPORUNU hazırlar. 



Günlük Raporun Onaylatılması

• Her gün sonunda STAJ günü boyunca yapılan 
işler detaylı bir şekilde açıklanarak  STAJ 
DEFTERİNE yazıldıktan sonra, ertesi mesai 
gününün başında ilgili STAJ AMİRİNE staj 
dosyası hemen imzalatılır.

• 30 günlük staj süresi bitiminde de KURUM İŞ 
YERİ DEĞERLENDİRME RAPORU staj yerindeki 
amir pozisyonundaki kişi tarafından stajyerin 
notlandırılması için doldurulur. 



KURUM İŞ YERİ DEĞERLENDİRME RAPORUNUN 
Türkoğlu MYO Müdürlüğüne Ulaştırılması

• Staj amiri tarafından doldurulan bu form 
POSTA ile Türkoğlu Meslek Yüksekokulu 
Müdürlüğüne gönderilir VEYA 

• öğrencinin görmeyeceği şekilde bir zarf içine 
koyulup zarf yapıştırılıp kulakçıkları 
kaşelendikten sonra kapalı olarak öğrenciye 
teslim edilerek derhal öğrencinin okula 
ulaştırması sağlanır. 



STAJ DEFTERLERİNİN 
SON TESLİM TARİHİ

• 1 Ekim 2021 Cuma günü en geç STAJ 
DEFTERLERİ akademik program 
danışmanlarına teslim edilmelidir. 



ÖZET OLARAK ZORUNLU STAJ SÜRECİNDE 
TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

• ÖĞRENCİLERİN yapması gereken işler;

• Akademik Birim DANIŞMANLARININ yapması 
gereken işler;

• Türkoğlu MYO ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFLİĞİNİN 
yapması gereken işler;

• Türkoğlu MYO Mdr. Yrd. Ve Akademik Birim 
BÖLÜM BAŞKANLARININ koordinasyon 
sorumluluğu. 



ÖĞRENCİLER
– Kariyer Kapısı Staj Seferbirliği veya KSÜ Staj Protokolüne 

istinaden ZORUNLU STAJ yükümlülüğünü yerine 
getirecekleri işyeri alternatiflerini araştırmaları. 

– Bu işyerinin akademik program staj ilkelerine 
uygunluğunun BÖLÜM BAŞKANLIĞINA ya da Akademik 
Danışmanına onaylatmaları.

– Akademik birim tarafından uygun bulunan kurum ile staj  
sürecine ilişkin olarak öğrencinin mutabık kalarak staj 
yapma niyetini kuruma açıkça beyan edip nihai talepte 
bulunması.

– İşveren tarafından resmen onaylanıp imzalanmış olan 
Kariyer Kapısı Staj Kabul Yazısını ya da Özel Şirketlerin 
imzalayıp-kaşelediği  KSÜ STAJ PROTOKOLÜNÜ  Türkoğlu 
MYO Öğrenci İşleri Şefliğine EBYS üzerinden veya elden 
teslim etmeleri.  

– STAJ SİGORTASI işlemlerinin tamamlanması için Staj 
Sigortası başvuru formunu doldurup teslim etmeleri. 



– Staj Seferbirliği Projesi kapsamında staj yeri bulan 
öğrencinin bu stajının ZORUNLU staj yükümlülüğü 
olarak kabul edilmesi yönünde DİLEKÇE ile Türkoğlu 
MYO Öğrenci İşleri Şefliğine başvurması.    

– Staj Sigortası tarih aralığına uygun olarak STAJ 
işyerlerine devam etmeleri.

– Her hangi bir neden ile staja devam etmeyen ya da 
staj tarihi değişen öğrencilerin Türkoğlu MYO Öğrenci 
İşlerinin derhal bu durumu haber vermesi. 

– Staj Dosyasının (Defterinin) her gün itina ile detaylı 
bir şekilde mavi mürekkepli kalemle el ile yazılması ve 
her sayfasında staj amirinin imzalarını içerecek şekilde 
eksiksiz bir şekilde tamamlanması. 

– Staj defterinin SINAV-ÖDEV kağıtları gibi CamScaner
programından taratılarak tek bir PDF dosya haline 
getirilerek danışman hocaya iletilmesi.



Akademik Birim DANIŞMANLARI
– Akademik Birimlerin STAJ UYGULAMA ESASLARI ile ilgili 

bilgilendirici Staj Toplantılarını düzenlemek. 
– Öğrencilerin sunduğu staj yapılacak işyeri alternatiflerini 

Akademik Programın içeriğine göre değerlendirip uygun 
olan staj yerine yönlendirmek.

– Zorunlu staj yükümlülüğünü tamamlamış olan öğrencilerin 
Kariyer Kapısı STAJ SEFERBİRLİĞİ Projesi kapsamında 
GÖNÜLLÜ staj yapmalarıyla ilgili süreç hakkında bilgi 
vermek. 

– Öğrencilerin staj sürelerinin sonunda STAJ DEFTERLERİNİ 
ve İŞYERİ DEĞERLENDİRME FORMLARINI eksiksiz teslim 
almak.

– Teslim alınan STAJ DOSYASINI değerlendirerek ZORUNLU 
STAJ dersi notlarını Öğrenci Bilgi Sistemine girmek ve STAJ 
Dosyalarını ARŞİVE kaldırmak üzere Öğrenci İşleri Şefliğine 
teslim etmek.  



Türkoğlu MYO ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFLİĞİ

– Kariyer Kapısı Staj Seferbirliği WEB-Sayfası 
sisteminden Türkoğlu MYO Öğrencilerinin STAJ 
BAŞVURU durumlarının Nisan 2021 – Haziran 
2021 tarihleri arasında rutin olarak takip edilmesi 
ve eğer gerekiryorsa sistemin etkili işlemesi için 
Öğrenciler veya Danışmanlarıyla irtibata geçilmesi. 

– İşyeri kurum tarafından hazırlanan resmi-onaylı 
STAJ KABUL EVRAĞINA ya da imzalı-kaşeli KSÜ 
STAJ PROTOKOLÜNE göre ZORUNLU veya 
GÖNÜLLÜ fark etmeksizin staj yapan tüm 
öğrencilerin STAJ SİGORTASI GİRİŞLERİNİN 
yapılması. 



– Öğrencilerin ZORUNLU Staj yükümlülüklerini Kariyer 
Kapısı Staj Seferbirliği Projesi aracılığıyla buldukları 
işyerlerinde yapmaları halinde bu stajlarının ZORUNLU 
staj dersi yerine sayılmasını talep ettikleri dilekçenin 
öğrenciler staja başlar başlamaz alınarak işleme 
konulması. 

– Türkoğlu MYO Yönetim Kuruluna sunulan bu 
DİLEKÇELERE ilişkin karar yazılarının öğrencinin staj 
başladıktan en geç 1 hafta içinde hazırlanmasının 
sağlanması. 

– Yönetim Kurlu Kararlarının KSÜ Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığına ÜST YAZI ile gönderilmesi. 

– Akademik Birimlerden gelen STAJ DOSYALARININ 
teslim alınarak arşive kaldırılması. 



Türkoğlu MYO Akademik Programları 
2021 Bahar Dönemi Staj Uygulama Takvimi

• 10 Mart 2021 – 12 Nisan 2021 = Bölümlerin Staj 
Oryantasyon Toplantılarını Düzenlemeleri

• 22 Mart 2021 – 31 Mayıs 2021 = Öğrencilerin Staj 
Yerlerini Belirlemesi ve Danışmanlarına Onaylatması

• 26 Nisan 2021 = 2. Sınıf Öğrencisi olup ZORUNLU Stajını 
tamamlamamış olan ancak Staja Haziran ayında 
başlamaları halinde mezuniyeti GÜZ Dönemine sarkma 
riski olan öğrenciler için KSÜ-ÖİDB uygun görür ve STAJ 
SİGORTASI işlemleri tamamlanır ise staja başlangıç 
tarihleri. Bu öğrencilerin stajları 2021 Bahar Dönemi 
FİNAL sınavlarından önce bitmek zorundadır Cumartesi 
dahil haftada 6 gün staja gidebilirler.    



• En geç 4 Haziran 2021 = Öğrencilerin Kariyer 
Kapısı STAJ KABUL YAZILARINI (ya da KSÜ Staj 
Protokollerini) ve Staj Sigortası Başvuru 
Dilekçesini Türkoğlu MYO Öğrenci İşlerine Teslim 
Etmesi

• 7 Haziran 2021 – 11 Haziran 2021 = Türkoğlu 
MYO Öğrenci İşleri Şefliğinin STAJ SİGORTASI Giriş 
İşlemlerini Tamamlaması

• 14-21-28 Haziran 2021 = Öğrencilerin STAJ 
Sigortalarının Başlatılarak 30 iş günü sürecek STAJ 
UYGULAMASINA başlayabilecekleri gün 
alternatifleri.

• 26 Eylül 2021 = Staj Uygulamasının İş Yerinde 
Bitmesi Gereken En Geç Tarih 



• 1 Ekim 2021 = Staj Dosyasının Birim Akademik 
Danışmanına Teslim Edilmesi Gereken EN GEÇ 
Tarih 

• 19 Temmuz – 18 Ekim 2021 = Staj Notlarının 
Akademik Birim Danışmanı Tarafından 
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNE Girilmesi Gereken 
Tarih Aralığı



Tüm Öğrencilerimize STAJ Uygulamalarında 

Başarılar Dileriz … 

Türkoğlu MYO Müdürlüğü…


