
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 
ADIM ADIM STAJ İŞLEMLERİ



1. Adım

Yüksekokulumuz ana sayfasındaki (https://tbmyo.isparta.edu.tr/)
sayfasındaki staj ile ilgili duyuruları mutlaka okuyunuz.



2. Adım

Zorunlu/isteğe Bağlı Staj Başvurusu’nu ekranın solundan tıklayınız



3. Adım

Karşınıza çıkan Zorunlu Staj Yapacak Öğrencilerin Alması Gereken İş Sağlığı ve 
Güvenliği Eğitimi Uygulama Esasları’nı okuyup onay vermeniz gerekmektedir. 



4. Adım

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim videosunu izlemeniz gerekmektedir. (En az 12 saat
30 dakika) tamamlamaları ve sınavdan 60 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.
Aksi Takdirde Staj Başvurusu gerçekleşmeyecektir. (İş Güvenliği ve Sağlığı
dersinden CC ve üstü not alan öğrenciler ile iş güvenliği sertifikası olan öğrenciler
hariç)



5. Adım
Staj yapacağınız iş yeri firma bilgileri ve
staj başlama ve bitiş tarihlerini giriniz.
Aşağıda belirtilen staj seçeneğini seçerek
“Staj Başvurusu Yap” a tıklayınız.

• Isparta Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi Pandemi Dönemi “Yaz
Stajı Uygulama Esasları” na göre kendi
bulacağı işyerinde staj yapacak
öğrenciler OBS üzerinden 1. İşyerinde
Normal Sürede Yapmak istiyorum
seçeneğini seçerek normal staj
işlemlerine devam edecektir.

• Isparta Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi Pandemi Dönemi “Yaz
Stajı Uygulama Esasları” na göre kendi
bulacağı işyerinde staj yapacak
öğrenciler OBS üzerinden 2. İşyerinde
%50 Azaltılmış Sürede Yapmak
istiyorum seçeneğini seçerek normal staj
işlemlerine devam edecektir.



• Isparta Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi Pandemi Dönemi “Yaz
Stajı Uygulama Esasları” na göre OBS
üzerinden 3. seçenek olan Uzaktan
Ödev, Proje veya Araştırma Olarak
Yapmak İstiyorum seçeneğini (En az 90
AKTS ‘si olan öğrenciler) seçerek Staj
Yapılacak Firma olarak İl-ISPARTA
Firma- “ISPARTA UYGULAMALI
BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM STAJI” seçerek
staj işlemlerini
başlatacaktır. Yüksekokulumuz web
sayfasındaki Bölüm Başkanlıklarının
belirlemiş oldukları konu başlıkları
(https://tbmyo.isparta.edu.tr/assets/up
loads/sites/83/files/odev-
16062020.pdf) içerisinden seçilerek
Bölüm başkanları ile irtibata geçilmesi
gerekmektedir.



6. Adım
Başvuru yapıldıktan sonra staj sorumlusu Öğretim elemanları tarafından onaylanır. Onaylandıktan sonra sağ üst köşede
bulunan “Başvuru Raporu Al” butonuna tıkladıktan sonra çıktı alınarak staj yapılacak işyerinin kaşe ve imzası tamamlanıp
Bölüm sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir. Bölüm sekreterliğine teslim edilmeyen iş yerine onaylatmayan öğrenciler
başvuru yapsa da staja çıkamaz. Başvuru Raporu Örnek

NOT: BAŞVURU RAPORUNU İŞYERİ TARAFINDAN İMZALANIP VE KAŞELENDİKTEN SONRA BAŞLAMA TARİHİNDEN ÖNCE EVRAK BÖLÜM
SEKRETERLİĞİNE KARGO YA DA ŞAHSEN TESLİM EDİLMEK ZORUNDADIR.

(Okul adresimiz web sitesi-iletişim sekmesinde vardır.)

İş yeri tarafından İmza Kaşe 
yapılacaktır.



7. Adım
Staja Başlandığında Staj Başvuru Sayfasında Sağ Sütunda 5. Sırada bulunan (Alttaki resimde Mavi
okun gösterdiği kısım) Staj Faaliyet Raporu (Defter) gün gün doldurulur ve Staj sonunda staj
defterinde gerekli kısımları imzalı onaylattırınız. 6. Sırada bulunan Staj Değerlendirme Formu çıktısı
alınıp işyerine kaşeli ve imzalı onaylattırınız.

Daha sonra Staj Faaliyet Raporu (Defter) OBS üzerinden sisteme .pdf uzantılı olarak
yükleyebilirsiniz. Süresi içerisinde sisteme yüklenmeyen Staj Dosyası geçersiz sayılır. Staj
defterinizde eksikler olması durumunda obs üzerinden sizinle iletişime geçilecek olup, staj ekranınızı
kontrol etmeniz sizin açınızdan önemlidir.

Staj Değerlendirme Formu’nun staj bitiş tarihinden itibaren en geç 1 hafta içerisinde kapalı zarf
içinde okulumuz bölüm sekreterliğine kargo yada elden teslim edilmesi gerekmektedir.



Not: 5510 sayılı Kanunun 5. Maddesinin b bendine göre Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası kapsamında, stajları süresince ödenmesi gereken iş kazası ve
meslek hastalığı sigorta primi yüksekokulumuz tarafından ödenecektir.

Öğrencinin stajını bırakması, iş kazası veya rapor alması durumunda işyerine ve
Yüksekokulumuz Mali İşler Birimine ivedilikle bilgi verilmesi zorunludur.

Sigorta girişleri yapılan öğrenciler stajlarını yapmamaları halinde
adına yatırılan sigorta primleri kendilerinden geri tahsil edilir.

Öğrencilerimiz belirlenen staj takvimine titizlikle uymalı, aksi halde 
yaptıkları stajın geçersiz olabileceğini dikkate almalıdırlar.



Tüm öğrencilerimize kolaylıklar dileriz.


