
İKÜ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ STAJ BAŞVURU SÜRECİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
ANADALI BAŞKA BÖLÜM OLAN ÇAP ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE! 
Bu öğrenciler sisteme pdf olarak yüklemek yerine zorunlu staj formunu imzalattıktan sonra staja başlamadan en geç 
10 gün önce orjinalini Mali İşlere, bir fotokopisini de Arş. Gör. Nida Ateş’e bırakacaklardır. 
ÇALIŞIYOR VE SGK’SI ÖDENİYOR OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 
Bu öğrenciler zorunlu staj formunu pdf olarak yüklemeden önce Mali İşlere sigortalarının ödendiği ile ilgili bilgi 
vermeliler. 
STAJINI DEVLET HASTANESİ, ADLİYE GİBİ DEVLET KURUMLARINDA YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 
Bu kurumlar bölüm onayı olmadan imza ve kaşe basmayı kabul etmeyebilmektedirler. Bu sebeple bu kurumlara 
başvuru yapmadan önce okulda bölüm başkanı ya da bölüm başkan yardımcısının imzasını aldıktan sonra staj yapacağı 
kuruma imza ve kaşe almaya gitmeliler. 
*Bazı devlet kurumları size kabul edildiğinize dair bir belge verip, başka kurumların hazırladıkları belgelere imza 
atmıyorlar. Bu durumda onların verdiği belgeyi,  pdf olarak sisteme yükleyebilirsiniz (Öncesinde Arş. Gör. Nida Ateş’e 
bilgi vererek). 
ŞEHİR DIŞINDA YA DA YURT DIŞINDA STAJ YAPACAKLARIN DİKKATİNE! 
Bu öğrencilerin memleketlerine gidip staj yapacağı kurumdan imza kaşe aldıktan sonra tekrar okula gelip bölüm 
başkanından imza almaları zor olacağı için, memleketlerine gitmeden önce okulda bölüm başkanı ya da bölüm başkan 
yardımcısından imza alabilirler. 

Öğrenci 4. Dönemi yani 2. Sınıfı bitirmiş olmalıdır. 

Öğrenci kendisine staj yeri bulduktan sonra https://psk.iku.edu.tr/tr/ogrenci/zorunlu-staj 

adresinden (ikü psikoloji bölümü zorunlu staj sekmesi) zorunlu staj başvuru formu ve staj 

değerlendirme formunu indirip çıktısını almalıdır. 

Zorunlu staj başvuru formunu önce staj yapacağı kuruma imzalatmalı ve kaşe bastırmalıdır. 

Sonrasında aynı formu okula getirerek bölüm başkanına ya da bölüm başkan yardımcısına 

imzalatmalıdır. 

Staja başlamadan en geç 10 gün önce https://www.iku.edu.tr/tr/staj buradan ikü staj yönetim sistemine 

başında okul numaranız olan ikü uzantılı mail adresinizle giriş yapmalısınız. İmzalı kaşeli ve tüm boşluklar 

doldurulmuş son şekli ile zorunlu staj formunu taratıp pdf formatında sisteme yüklemelisiniz. 

Staj değerlendirme formunu  stajınız bittikten sonra staj yaptığınız kurumdaki yetkili kişi doldurmalıdır. Bu 

formu ve zorunlu staj başvuru formunu staj raporunuzla birlikte Arş. Gör. Nida Ateş’e teslim etmelisiniz. 

 

Zorunlu staj rapor formatınıza https://psk.iku.edu.tr/tr/ogrenci/zorunlu-staj buradan ulaşabilirsiniz. 
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