
2021-2022 Bahar Dönemi 

Staj Başvuruları Hakkında 

 

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı bahar dönemi staj başvurularına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 

Staj Başvuru Tarihleri: 24 Ocak- 4 Şubat 2022  

- Belirtilen tarihler haricinde yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir. Staj Başvuru 

süreci hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linki inceleyiniz:  

http://www.sosyoloji.hacettepe.edu.tr/stajklavuz.pdf 

 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: 

Staj yapmak isteyen öğrencilerimiz, staj yönergesinde belirtilen tüm şartlardan sorumlu olmakla 

birlikte, başvurular incelenirken dikkate alınacak olan ek hususlar aşağıdaki gibidir (bkz. 

http://www.sosyoloji.hacettepe.edu.tr/staj_ilan/Ek8.pdf): 

 

- Staj dersini kodlamak isteyen öğrencilerin 4. Yarıyılını tamamlamış olması 

beklenmektedir.   

- Staj tarihleriniz 14 Şubat – 15 Mayıs 2022 aralığına tekabül eden 22 iş gününü 

kapsamalıdır.  Başlangıç ve bitiş tarihleri bu aralığın dışarısına sarkmamalıdır.  

- Staj süreniz 22 iş günü olmalıdır. Staj aralığınıza tekabül eden resmî tatilleri dikkate alarak 

tarihleri belirleyiniz. 

- Haftada en az 3 en fazla 6 gün staj yapılabilir.  

- 2021-22 bahar dönemi ders kayıt haftasında veya ekle-silde (stajınıza onay verilmiş ise) 

dersi kodlamanız gerekmektedir. 

- Staj yapılacak olan kurumun ve pozisyonun sosyoloji alanına uygun olması gerekmektedir.  

- Online olarak yapılacak stajlar kabul edilmeyecektir. 

- Uzaktan-esnek çalışma biçiminde gerçekleştirilecek olan stajlar kabul edilmeyecektir. 

Öğrencinin 22 iş günü olan stajını tam zamanlı çalışma kapsamında gerçekleştirmesi 

beklenmektedir. 

 

 

http://www.sosyoloji.hacettepe.edu.tr/stajklavuz.pdf
http://www.sosyoloji.hacettepe.edu.tr/staj_ilan/Ek8.pdf


Staj Başvuru Belgeleri ve Başvuruda İzlenecek Yol 

AŞAMA 1: Bilgilendirme Aşaması 

Staj başvuruları online olarak alınacaktır. Öğrencilerin ebrusevgili1@gmail.com adresine 

aşağıdaki bilgileri içeren bir bilgilendirme maili atmaları gerekmektedir. 

- Öğrencinin Adı Soyadı 

- Dönem bilgisi (Kaçıncı yarıyılda olduğu, sınıfı) 

- Dönem içerisinde almış olduğu dersleri gösteren dönem karnesi ve haftalık ders günleri 

tablosu (Bu madde ders dönemlerinde yapılan stajlar için gereklidir.) 

- Staj yapmak istediği kurumun tam adı ve adresi 

- Staj pozisyonunun-görevinin ne olduğu 

- Kurumda uygulanan çalışma biçimi (esnek-uzaktan vb.) ve stajyerin hangi şartlarda staj 

yapacak olduğu 

- Staj başlangıç-bitiş tarihleri ve haftalık staj yapılacak olan gün sayısı 

- Öğrencinin iletişim numarası (sizlere doğrudan ulaşabileceğimiz bir cep telefonu numarası) 

 

Yukarıdaki bilgileri içeren mailiniz komisyon tarafından değerlendirilerek size geri dönüş 

yapılacaktır. Stajınızın onaylanmasının ardından AŞAMA 2’ye geçebilirsiniz: 

 

AŞAMA 2: Başvuru Aşaması 

Kendilerine olumlu dönüş yapılan öğrencilerimizin Staj/Belgeler Formlar sekmesi altında yer alan 

aşağıdaki belgeleri ebrusevgili1@gmail.com adresine iletmeleri gerekmektedir. 

Gerekli Belgeler: 

1. Stajyer Öğrenci Başvuru ve Kabul Formu (EK 1) 

2. Beyan ve Taahhütname (Ek 2 veya EK3- kendinize uygun olanı seçiniz.) 

3. Öğrenci Staj Başvuru Dilekçesi (Detaylı bilgiyi staj kılavuzunda bulabilirsiniz) 

 

Başvurusunu gerçekleştiren öğrencilerimizin sigorta işlemleri komisyon tarafından başlatılacaktır. 

Bu aşamadan itibaren öğrencilerimiz staj tarihleri geldiğinde kurumlarında stajlarını 

başlatabilirler. Stajları kapsamında sigorta işlemleri yapılan öğrencilerimiz işe giriş 

bildirgelerini E-Devlet Kapısı > Sosyal Güvenlik Kurumu > İşe Giriş/İşten Ayrılış 

Bildirgeleri yolunu izleyerek temin edebilirler 



Bölüm sayfamızda staj sekmesinde yer alan kılavuzdaki yönlendirmeler staj süreci ve sonrasında 

gerekli olan evraklar ve bilgilendirmeler konusunda sizlere yol gösterecektir. Yönergeleri 

okumanızın ardından sorularınızın olması halinde ebrusevgili1@gmail.com adresine mail atarak 

bilgi alabilirsiniz.  
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