SIKÇA SORULAN SORULAR:
DÖNEM DIŞI STAJ
 Daha önce ABC firmasının dokuma departmanın staj yaptım. Bu yıl yine aynı firmada
staj yapabilir miyim?
 ABC firmasının dokuma departmanında staj yapamazsınız. Ancak başka bir
departmanında (örneğin boyama, konfeksiyon vb. departmanında) staj yapabilirsiniz.
 Daha önce ABC firmasının dokuma departmanın staj yaptım. Bu yıl başka bir firmanın
dokuma departmanında staj yapabilir miyim?
 Evet, yapabilirsiniz.
 Staja başlama tarihim henüz netleştirmedi. Zorunlu Staj Formumu onaylar mısınız?
 Zorunlu Staj Formu, staj süresince sigortalı olmanız için gerekli ve zorunlu bir
belgedir. Bu nedenle staj tarihleri olmayan formlar onaylanmaz.
 Staja başlama tarihim yeni beli oldu. Zorunlu Staj Formumu onaylar mısınız?
 Zorunlu Staj Formlarının staja başlama tarihinden 20 gün öncesine kadar Staj
Komisyonu’na onaylatılması ve bir nüshasının Fakülte SGK bürosuna teslim edilmesi
gereklidir.
 Güz ve bahar yarıyılları arasındaki dönemde staj yapabilir miyim?
 Dönem arasında staj yapılabilcek tarihler, bütünleme sınavları sonrasından bahar
yarıyılı başlangıcına kadardır. Akademik takviminde bu süre 3 hafta olarak
belirlendiğinden ve staj yapılacak gün sayısı en az 20 gün olduğundan staj
yapamazsınız.
 Ancak, 60 gün zorunlu stajını tamamlamak için eksik kalan staj gün sayısı 20’den az
olan ve bu süre içerisinde eksik stajlarını tamamlayacak olan öğrenciler staj yapabilir.
 Bahar yarıyılı sonu ile yaz okulu arasında kalan dönemde staj yapabilir miyim?
 Akademik takviminde bu süre 2 hafta olarak belirlendiğinden ve staj yapılacak gün
sayısı en az 20 gün olduğundan staj yapamazsınız.
 Ancak, 60 gün zorunlu stajını tamamlamak için eksik kalan staj gün sayısı 20’den az
olan ve bu süre içerisinde eksik stajlarını tamamlayacak olan öğrenciler staj yapabilir.
 Final sınav haftasının son günü sınavım yok, bu tarihte staj yapabilir miyim?
 Dönem dışı staj, yaz öğretimi, güz ve bahar yarıyılları ile sınav dönemleri dışında
kalan sürede yapılan stajdır. Bu nedenle, bu tarihlerde staj yapamazsınız.
 Bütünleme sınavlarına girmeyeceğim, bu tarihlerde staj yapabilir miyim?
 Dönem dışı staj, yaz öğretimi, güz ve bahar yarıyılları ile sınav dönemleri dışında
kalan sürede yapılan stajdır. Bu nedenle, bu tarihlerde staj yapamazsınız.
 4. Yarıyıl öğrencisiyim ancak dönem tekrarı yaptığım için 3. Yarıyıl derslerini alamadım.
Staj yapabilir miyim?
 Hayır. İlk 4 yarıyıldaki dersleri alan ve 4. yarıyıl sonunda genel akademik not
ortalamaları (GANO) 1.80 ve üzerinde olan öğrenciler staj yapmaya başlayabilir.

DÖNEM İÇİ STAJ
 4. Sınıf öğrencisiyim ve dönem içi staj yapmak istiyorum. Perşembe günü dersim yok
ama cuma günü iki saatlik bir dersim var. Staj yapabilir miyim?
 Hayır. Dönem içi staj yapabilmek için Perşembe ve Cuma günleri hiç dersinizin
olmaması gerekir.
 Dönem tekrarı yaptığım için çok az ders alıyorum. Dönem içi staj yapabilir miyim?
 Hayır. Sadece, Öğrenci İşleri Otomasyonu’nda yedinci ve sekizinci yarıyıllarda
bulunan öğrenciler dönem içi staj yapabilir.
STAJ DEFTERİ
 Staj Defterini kurşun kalemle yazabilir miyim?
 Staj Komisyonu ve Staj Değerlendirme Kurulu açısından kurşun kalemle yazmanızda
herhangi bir sakınca yoktur. Ancak geçmiş yıllar içinde bazı firmaların kurşun kalemle
hazırlanmış olan defterleri onaylamadı görülmüştür.
 Staj Defterini hazırladım ve firma yetkilisine onaylattım. Ama Staj Sicil Belgesi’ni
onaylatamadım. Daha sonraki bir tarihte teslim edebilir miyim?
 Staj Defterlerini ilan edilen tarihlerde teslim etmeyen öğrencilerin stajları başarısız
olarak değerlendirilir. Staj Defterinizi teslim edin. Staj Sicil Formunuzu teslim
tarihinde sonraki 2 hafta içinde Staj Komisyonu’na teslim edebilirsiniz.

