
 

Birinci Sınıf ve Mezun Durumunda Olmayan Öğrenciler 

Staj işlemleri: 

A) Staj Başvuru Formu Temini: 

Soru: Staj Başvuru Formu almadım ne yapmalıyım? 

Cevap: Staj Başvuru Formu, meslek yüksekokulu müdürlüğüne şahsen başvuru yaparak alabilirsiniz. 

Soru: Staj Başvuru Formumu benim adıma bir başkası alabilir mi? 

Cevap: Evet alabilir. Başvuruyu alacak kişiye dijital ortamda talep dilekçesi göndermeniz yeterlidir. 

Soru: Staj Başvuru Formunu staj yapacağım kuruma imzalattıktan sonra meslek yüksekokulu müdürlüğüne tekrar 
nasıl ileteceğim? 

Cevap: Staj Başvuru Formunun ilgili bölüm staj danışmanına mail olarak iletilmesi yeterlidir. 

Soru: Staj danışmanıma nereden ulaşabilirim? 

Cevap: http://myoakdag.bozok.edu.tr/sayfa/staj-danismanlari,tr-2325.aspx linke tıklayarak bilgi alabilirsiniz. 

Soru: Danışmanım göndermiş olduğum maile dönüş yapmaz ise stajıma başlayabilir miyim? 

Cevap: Hayır, onay maili almadan staja başlamamalısınız aksi takdirde stajınız geçersiz sayılır. 

Soru: Staj Başvuru Formunu en geç ne zamana kadar göndermeliyim? 

Cevap: Staja başlamadan en geç 10 gün öncesine kadar göndermelisiniz. 

Soru: Başvuru formunu pandeminden önce meslek yüksekokulu müdürlüğünden aldım, staj yapacağım kuruma 
imzalattım fakat başvuru formum yurtta kaldı ne yapmalıyım? 

Cevap: Staj Başvuru Formunu yeniden alabilirsiniz veya yurdunuzdan eski formu alabilirsiniz. 

Soru: Başvuru formunu pandeminden önce müdürlükten aldım, staj yapacağım kuruma imzalattım fakat staj 
yapacağım kurum stajyer kabul etmiyor veya staj yapacağım kurum kapandı ne yapmalıyım?  

Cevap: Yeniden evrak almanız gerekmektedir. 

B) Staj İşlemlerine başlama tarihi:  

Soru: Staj işlemlerine ne zaman başlamalıyım? 

Cevap: http://myoakdag.bozok.edu.tr/sayfa/staj,tr-1325.aspx ilgili linki tıklayarak öğrenebilirsiniz. 

C) Staj Defteri Temini:  

Soru: Staj defterim yok, nereden temin edebilirim? 

Cevap: http://myoakdag.bozok.edu.tr/sayfa/staj,tr-1325.aspx ilgili linki tıklayarak temin edebilirsiniz. 

Soru: Staj defterini nasıl doldurabilirim?  

Cevap: http://myoakdag.bozok.edu.tr/upload/dosya/dnrn.pdf ilgili linki tıklayarak öğrenebilirsiniz. 

Soru: Staj defterinde meslek yüksekokulu müdürlüğünün imza yerleri var, o kısımları nasıl imzalatmalıyım? 

Cevap: İmza alanlarını eğer ki staj yapacağınız kurum kabul ederse defter teslimi sırasında imzalatabilirsiniz. Şayet 
staj yapacağınız kurum imzasız dosyayı kabul etmez ise meslek yüksekokulu müdürlüğüne şahsen gelerek veya bir 
başkası aracılığıyla dosyanızı imzalatabilirsiniz. 

Soru: Staj defterinin Öğrenci Sicil Formu Sayfası yırtılıp zarf içerisinde mi teslim edeilecek? 

Cevap: Hayır, sadece bu dönemlik pandemiden dolayı ilgili sayfa dosya üzerinde kalacaktır. 
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