
ZORUNLU STAJLAR HAKKINDA HER ŞEY 

 

Üniversitemiz öğrencilerini staja yerleştiriyor mu? 
Üniversitemiz öğrencileri staj yerlerini kendileri bulmakla yükümlüdürler. Ancak 

kurumlardan Üniversitemize gelen stajyer taleplerini web mail üzerinden duyurmaktayız. 

Bunun için web mailinizi düzenli olarak takip etmeniz gerekmektedir.  

(adı.soyadı@std.ieu.edu.tr) 

 

Hangi kurumda ve hangi departmanda zorunlu stajımı yaparsam staj raporum kabul 

edilir? 

Bölümlerin kabul ettiği kurumlar ve kurum içindeki departmanlar farklılık gösterebilir. Bir 

kurum ile görüĢmeye gitmeden önce de bölümünüzün Staj Komisyonu’na danıĢabilirsiniz.  

 

Bölümümün Staj Komisyonu’nu nasıl öğrenebilirim? 

“http://oim.ieu.edu.tr/index.php/akademik-bilgiler/stajlar” sayfasından bölümünüzün Staj 

Komisyonu’nda bulunan akademisyenlerin isim listesine ulaĢabilirsiniz.  

 

Zorunlu stajlarda kullanılacak formlar nelerdir? 

Zorunlu Staj BaĢvuru Formu  

Staj Kabul Formu  

Stajyer Değerlendirme Formu  

Staj Yeri Değerlendirme Formu  

 

Zorunlu stajım sırasında kullanacağım formlara nasıl ulaşabilirim?  

http://www.ieu.edu.tr ana sayfada bulunan menülerden Öğrenci ĠĢleri Müdürlüğü’ne 

geldiğinizde Stajlar menüsünü tıklamanız gerekir.  

 

Ya da http://oim.ieu.edu.tr/index.php/akademik-bilgiler/stajlar adresinden Staj Kılavuzu’na ve 

formlara ulaĢabilirsiniz.  

 

Formları ister bilgisayarda, ister el yazısı ile doldurabilirsiniz. Formların siyah-beyaz 

çıktılarını kullanmanızda sakınca yoktur.  

 

Staja başlamadan önce ne yapmam gerekiyor? 

Staj yapacağınız kurumdan olur aldıktan sonra STAJ KABUL FORMU’nu kuruma 

onaylatmanız gerekmektedir. Eğer uygun ise baĢvuru yaparken de Staj Kabul Formu’nu 

kuruma iletebilir ve olumlu olması halinde onayı bu form üzerinden vermelerini rica 

edebilirsiniz.  

 

 

Başvuru yaptığım kurum stajımın zorunlu olduğunu belirten yazı istiyor. Bu yazıyı 

nereden alabilirim?  

Eğer kurum sizden stajınızın zorunluluğunu belgelendirmenizi istiyor ise ZORUNLU STAJ 

BAġVURU FORMU’nu kullanabilirsiniz.  Form üzerinde Öğrenci Bilgileri ve ĠĢletme 

Bilgileri baĢlıklarını doldurarak resmi evrak numarası ve imza almak için Öğrenci 

Dekanlığı’na getirebilirsiniz.  

 

Formlara ulaşmak için verilen web sayfası adresine ulaşamadım. Staj kılavuzuna ya da 

belgelere nasıl ulaşabilirim? 

career@ieu.edu.tr adresine formlara ulaĢmak istediğinize dair bir mail atabilirsiniz. 

 



Staja başvurduğum kurum sigortamın Üniversite tarafından yapılması gerektiğini 

söylüyor. Üniversitemiz sigorta primini ödüyor mu?  

5510 Sayılı Kanun gereği ĠĢ Kazası ve Meslek Hastalığı Primleri Üniversitemiz tarafından 

ödenmektedir.  

 

Üniversitemizin sigorta priminizi ödeyebilmesi için en arka sayfada yer alan 

SĠGORTALAMA SÜRECĠ’ni mutlaka yerine getirmeniz gerekmektedir.  

 

Ödenen sigorta primleri emeklilik günlerinden sayılacak mı? 

Hayır. 5510 Sayılı Kanun gereği ödenen sigorta primi yalnızca “ĠĢ Kazası ve Meslek 

Hastalığı”nı kapsamaktadır.  

 

Ailem üzerinden Emekli Sandığı/Bağ-Kur’a bağlıyım. Yine de sigorta yapılacak mı? 

Emekli Sandığı ya da BAĞ-KUR’a kendi adınıza kayıtlı olmadığınız sürece ĠĢ Kazası ve 

Meslek Hastalığı primi Üniversite tarafından ödenecektir.  

 

Zorunlu stajlarımı daha önce tamamladım. Ancak gönüllü staj yapabileceğim bir 

kurum buldum ve benden sigorta priminin ödenmesini istiyorlar. Ne yapabilirim?  

Üniversitemiz, öğrencilerimizin kendilerini geliĢtirmeleri amacıyla yapacaklara tüm stajlara 

destek olmaktadır. Ancak sigorta priminizin ödenebilmesi için –zorunlu stajlarda yapılan- 

sigortalama sürecinin staj öncesi gerçekleĢmesi gerekmektedir.  Staj sonunda rapor yazımı –

staj komisyonu talep etmediği sürece- gerekli değildir.  

 

Staj sırasında ne yapmam gerekiyor?  

Stajınız sırasında kurumun genel iĢleyiĢini, departmanınızın diğer departmanlarla iliĢkisini 

gözlemlemelisiniz. Ayrıca staja baĢlamadan Staj Kılavuzu’nda bulunan (sayfa 9) 

Yanıtlanacak Sorular’ı okuyarak staj sırasında bu soruların yanıtlarını gözlemlemeniz 

raporunuzu yazmanız açısından faydalı olacaktır.  

 

Staj raporunu yazmam için gerekli bilgileri nereden alabilirim?  

Staj raporunu STAJ KILAVUZU’ndaki kurallara ve sorulara göre yazmanız gerekmektedir. 

Staj Kılavuzu’na formlara ulaĢtığınız adresten ulaĢabilirsiniz.  

 

Staj raporunu İngilizce yazmamız gerekiyor. Soruları benim mi İngilizceye çevirmem 

gerek?  

Üniversitemiz ana sayfasından Ġngilizce menüye girerseniz Staj Kılavuzu’nun Ġngilizcesine 

ulaĢabilirsiniz.  

 

Staj Raporu’nun her sayfasının kaşelenmesi gerekiyor mu?  

Staj Raporunun kapak sayfası hariç her sayfası kaĢelenmelidir. (Bkz. ĠEÜ Staj Kılavuzu sayfa 

7 ve 8) Ayrıca Stajyer Değerlendirme Formu’nun bulunduğu zarf kapağı da kurum tarafından 

kaĢelenmelidir.  

 

Staj raporumu staj bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde vermek zorunda mıyım? 

Evet. Staj raporları bir hafta içinde staj komisyonunda olmak zorundadır. 

 

Diğer üniversitelerdeki arkadaşlarım günlük staj dosyası yazıyor. Benim ne yapmam 

lazım? 

Ġzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Zorunlu Staj dersinde günlük staj defteri 

doldurulmamaktadır. Staj bitiminde rapor istenmektedir.  

 

Stajımı ara tatilde (Şubat ayında) yapabilir miyim? 



Psikoloji ve Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri hariç herhangi bir bölüm ara tatilde 

staj yapamaz. Stajların kesintisiz en az 4 hafta olması gerekmektedir.  

 

Stajımı yaz okulu ile beraber yapabilir miyim? 

Yaz okulu ile beraber yapılan stajlar zorunlu stajdan kabul edilmemektedir. Stajın amacı o 

kurumun çalıĢanı gibi 4 hafta aralıksız, tüm mesai günlerinde düzenli olarak mesaiye 

gidilmesidir. 

 

Staja kaç gün gitmem gerekiyor? 

Stajda bulunmanız gereken süreyi hafta olarak belirtmekteyiz. Staja gittiğiniz kurum 

Cumartesi günleri de çalıĢıyor ise siz de o kurumun bir çalıĢanı gibi o gün de iĢte olmak 

durumundasınızdır. Zorunlu stajlar kesintisiz olarak en az 4 hafta yapılmalıdır.  

 

Staj raporumu kargo ile yollayabilir miyim? 

Evet. Ancak elden teslim edilmeyen raporların mesuliyeti üniversite tarafından kabul 

edilmemektedir.  

 

SİGORTALAMA SÜRECİ  

 

Staj yapılacak kurum stajın zorunluluğunu belgelendirmenizi  

talep ediyorsa  

http://oim.ieu.edu.tr/index.php/akademik-bilgiler/stajlar/  

adresinden ZORUNLU STAJ BAġVURU FORMU çıktısı alınarak doldurulur ve onay için  

Öğrenci Dekanlığı’na teslim edilir.  

 

 

Staj yapılacak kurum stajın zorunluluğunu belgelendirmenizi 

talep etmiyorsa 

kuruma baĢvuru prosedürü olumlu tamamlanınca aĢağıdaki maddeye geçilir. 

 

 

Staj yapılacak kurum stajınızı onaylar ise http://oim.ieu.edu.tr/index.php/akademik-

bilgiler/stajlar/  adresinden  

STAJ KABUL FORMU çıktısı alınarak staj yapılacak kuruma imzalatılır. 

 

 

Onaylı STAJ KABUL FORMU’nun 2 fotokopisi çektirilir. 

 

 

Form ilgili bölümün staj komisyonunun onayına sunulur. 

 

 

Staj Komisyonu formu onayladığı takdirde orijinal form+2 fotokopisi Komisyonun imzasına 

sunulur. 

 

 

Orijinal olan form staj komisyonuna teslim edilir 

2 adet “STAJ KABUL FORMU” fotokopisi 

2 adet vesikalık fotoğraf 

2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi  

Mayıs ayının 3. haftası Cuma (21 Mayıs 2010, Cuma) gününe kadar  

Öğrenci Dekanlığı’na teslim edilir.  
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