2017-2018 Yaz Döneminde Staj Yapacak Öğrencilere Duyuru


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanunun yürütülmesine ilişkin çıkarılmış olan Çalışanların İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerince iş yerlerinde
çalışanlara “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (İSG)” verilmesi yasal bir zorunluluktur hükmü yer almaktadır. Bu
Yönetmelik gereğince staj yapacak öğrencilerimizin alması gereken İş Güvenliği ve İş Sağlığı eğitimine ilişkin
esaslar aşağıda verilen adreste belirtilmiştir.
https://obs.sdu.edu.tr/Dokumanlar/ISSAGLIGIEGITIMIESASLARI.pdf



Yaz döneminde Staj yapacak öğrencilerin stajlarına başlayabilmeleri için Staj başlama tarihinden önce “İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (İSG)” alıp, sınavda başarılı olmaları ve Sertifika almaları gerekmektedir. Detaylı
bilgiler yukarıda verilen adreste belirtilmiştir.



Tüm başvuru ve işlemler Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılacaktır.



Öğrenciler staj yapmak istedikleri kurumu/işyerini OBS üzerinden dolduracak ve staj komisyonunun (seçilen
işyerinin uygunluğu, staj tarihi vb bakımından uygun olması) onayını bekleyeceklerdir.



Seçilen işyeri/kurum staj komisyonu tarafından onaylandıktan sonra öğrenciler staj başvuru belgesinin
çıktısını alıp, ilgili işyerine onaylatmaları gerekmektedir. Onaylatılan belge taratılıp OBS üzerinden sisteme
yüklenecek ve daha sonra staj komisyonuna teslim edilecektir.



Staj defteri OBS üzerinden indirilip, öğrenciler tarafından doldurulacak, ilgili işyerine imzalatıp,
onaylatıldıktan sonra taratılıp öğrenci tarafından OBS üzerinden .pdf uzantılı olarak sisteme yüklenecektir.
Staj defteri ayrıca staj komisyonuna elden teslim edilmeyecektir.



Resmi tatil ve Cumartesi günleri staj günlerine dahil edilmeyecektir.



Ormancılıkla ilgili faaliyet gösteren Özel sektör ve belediyelerde de staj yapılabilmektedir. Fakat öğrencilerin
en az bir dönem stajını Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde yapması gerekmektedir.



Staj komisyonu başkan ve üyeleri öğrencileri staj dönemlerinde staj yaptıkları işyeri/kurum ziyareti
yapabilecektir. İlgili işyerinde/kurumda Stajını fiilen yerine getirmediği-yapmadığı tespit edilen öğrencinin
stajları iptal edilebilecektir. Stajı ret edilen öğrenciler mezun olabilmek için bir sonraki eğitim-öğretim yılının
yaz döneminde eksik kalan stajlarını yeniden yapmak zorundadır.

Staj yapabilmek için son belge teslim tarihi 20 Haziran 2018'dir.

Staj Çalışma Grubu Başkanlığı

Belge teslimi ve sorularınız için;

Araş. Gör. Ali ŞENOL
Dr. Esra BAYAR
Staj Dönemleri ve Tarihleri:
Yeni öğrenciler
(15 işgünü)

Eski kayıtlı öğrenciler
(20 işgünü)

1. Dönem

2 Temmuz- 20 Temmuz

2 Temmuz- 27 Temmuz

2. Dönem

23 Temmuz- 10 Ağustos

6 Ağustos- 10 Eylül

3. Dönem

13 Ağustos- 10 Eylül

Staj Dönemleri

--------------------------

