
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 

Mesleki Uygulama Staj Esasları 

Bu esaslar staj yönergesinde belirtilmeyen ve yıllık olarak ele alınması gereken uygulamaya 
dair hususları içerir. 

MADDE 1 Staja Uygun Görülen Kurum ve Kuruluşlar 

Öğrenciler; 

 İl belediyeleri ile nüfusu 100.000 ve üzerinde olan ilçe belediyeleri 
 Valilikler ve nüfusu 100.000 ve üzerinde olan ilçe kaymakamlıkları 
 Kamu kurumlarının il müdürlükleri (Nüfus müdürlüğü, Tarım il müdürlüğü vb.) 
 Bakanlıklar ve merkez teşkilat birimleri 
 Özel sektörde insan kaynakları birimi bulunan firmalarda  

Staj yapabilir. Bu kriteri taşımayan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

MADDE 2 Staj Raporu 

Staj süresince yapılan işbaşı eğitimine dair bilgileri içeren, haftalık 2 sayfa, toplamda en az 20 
sayfadan oluşan, staj yapılan birim sorumlusu tarafından imzalı mühürlü staj raporu 
hazırlanacaktır. 

Madde 3 Staj Mülakat Sınavları 

Staja gidişte ve staj dönüşü mülakat sınavı yapılacak ve öğrencinin notu; staj raporu, mülakat 
ve (tercihen) staj yapılan kurumdan alınacak görüşe göre belirlenecektir. 

MADDE 4 Staj Sigortası 

Staj kapsamında yapılacak sigorta, 

 Sigortalı işe girişi olarak kayda geçirilmez. 
 Öğrencinin mevcut (ailesinden veya kendisinden mevcut olan) SGK kaydını etkilemez. 
 Staj yapılan yerde yaşayabileceği işle ilgili sağlık sorunları (kazalar vb.) kapsamındadır. 
 Dışarıdaki hastalıklarda geçerli değildir. 

Staj kapsamında yapılan sigorta, staj takviminde belirtilen staja başlangıç tarihinde başlar, bitiş 
tarihinde sona erer. 

Sigorta priminde usulsüzlüklere engel olmak için, staj süresince iş yerine gitmeye mani olan 
sağlık raporları alındığı tarihte muhakkak bölüme bir nüsha ile bildirilmelidir. Bildirilmeyen 
sağlık raporlarına ilişkin yasal sorumluluk staj yapan öğrenciye aittir. Öğrenci staja gitmeden 
önce bu konuda hazırlanmış taahhütnameyi imzalayacaktır. Taahhütname imzalamayan 
öğrencinin stajı geçersiz sayılacaktır. 

MADDE 5 Staj Dersinin Seçilmesi ve Dersten Çekilme 

Öğrenciler staj dersine (SBK 499 Mesleki Uygulamalar) bölüm web sitesi ve bölüm panosunda 
ilan edilen staj takvimi kapsamında mülakatta başarılı olmaları halinde elden yazılacaklardır. 



Mülakatta başarısız olanlar, staj takvimi kapsamında belirtilen tarihlerde staj yerine o tarihte 
kontenjanı açık kalan 3 seçimlik derse elden formla yazılabilirler. 

MADDE 6 Bahar Yarıyılı Dışında Yapılacak Gönüllü Stajlar 

Bahar yarıyılında verilen SBK499 Mesleki Uygulamalar dersi kapsamı dışında yılın muhtelif 
zamanlarında yapılacak gönüllü stajlara, komisyonumuzca uygunluk belgesi düzenlenmesinde 
bu esaslarda kabul edilen kriterler esas alınacaktır. 

MADDE 7 Yürütme 

Bu esasları Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölüm başkanlığı adına staj komisyonu yürütür. 

MADDE 8 Esasların Belirlenmesi, İlanı ve Değiştirilmesi 

Bu esaslar 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında uygulanmak üzere belirlenmiş olup, her yarıyıl 
gerekli görülen değişiklikler yapılarak bölüm web sitesinde ilan edilir. 

 

 

 

Staj Komisyonu Başkanı 
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