
İSTEĞE BAĞLI STAJ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 

 

1. Nerelerde staj yapabilirim? Staj yerimi nasıl bulacağım?  

 Staj yapmak istediğiniz yerleri kendiniz belirliyorsunuz.  

 

2. Staj yeri bulamadım ne yapmam gerekiyor?  

 İsteğe Bağlı Staj Çalışmaları kapsamında öğrencilerimizin staj yapma zorunluluğu yoktur. 

    

3. Bu sene için Staj Başvuru Tarihi ve En Son Evrak Teslim Tarihi Ne Zaman? 

En Son Başvuru: 10 Haziran 2022 

En Son Evrak Teslim Tarihi: 17 Haziran 2022 

 

4. Staj tarihleri ne zaman başlıyor?  

 İsteğe Bağlı Dönemlik Staj kapsamında,  

1.Dönem Staja Başlama Tarihi: 4 Temmuz 2022 

2.Dönem Staja Başlama Tarihi: 1 Ağustos 2022 olup  

Staj Süresi: 20 iş günüdür. 

 

5. Bulduğum kurumun staj başvuru tarihleri ile Yüksekokulun belirlediği tarihler 

uyuşmuyorsa ne yapmalıyım?   

Staj yapılacak kurumu belirlerken staj başvurunuzu Yüksekokulumuz tarafından ilan edilen 

İsteğe Bağlı Staj Takviminde belirlenen tarih aralığında yapmanız gerekmektedir.  Bu 

belirlenen tarihler dışında bir başvuru yapılamamaktadır. Bu sebeple staj yapılacak kurumlarda 

buna göre belirlenmelidir. 

 

6. Staja istediğim tarihte başlayabilir miyim?  

 Yüksekokulumuzun ilgili web sayfasında ilan edilen İsteğe Bağlı Staj Takviminde 

belirlenen tarih aralıklarında staja başlamanız gerekmektedir. 

 

7. Stajımı kaç gün yapacağım?  

Staj süresi: 20 İş Günüdür. 



8. Stajım ne zaman bitecek?  

İsteğe Bağlı Yaz Stajı kapsamında stajınız 20 iş gününü kapsamaktadır. Bu süre sonunda 

stajınız bitecektir.  

 

9. Stajları bölerek yapabilir miyiz?  

Stajlarınızı tek bir seferde aynı işyerinde yapmanız gerekmektedir.  

 

10. Staj yapmamız için herhangi bir not ortalaması şartı var mı?  

Staj yapabilmeniz için herhangi bir not ortalaması şartı yoktur.  

 

11. Staj yapmasam olur mu?  

Verilen staj imkânı isteğe bağlıdır, herhangi bir şart söz konusu değildir.  

 

12. Geçen yıl staj yapmamıştım, bu yıl yapabilir miyim?  

İsteğe bağlı stajı 2.sınıftan 3.sınıfa geçenler ile 3.sınıftan 4.sınıfa geçenler, sadece 1 dönem 

yapabilecektir. Staj 1. ve 4.sınıfın sonunda yapılamaz. Bu sebeple isteğe bağlı staj yapabilmek 

için ilgili sınıf öğrencisi olmanız gerekmektedir.    

 

13. Herhangi bir nedenden dolayı “Staj Başvuru Formu’nu istenilen şekilde ve/veya 

belirtilen tarihte getirmezsem ne olur?  

Staj yapmak isteyen öğrenciler gerekli evrakları, staj takviminde belirtilen tarih aralığında 

teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilerin staj başvurusu 

değerlendirmeye alınmaz.  

 

14. Staj başvuru evraklarımı nasıl bir yol ile hazırlamam gerekiyor?  

Staj başvuru sürecinde gerekli evrakların Yüksekokulumuz sitesinden indirilip 

doldurularak, Yüksekokul Müdürüne imzalatılıp, Staj yapacağınız Kuruma, Kurumdan 

alacağınız evrakların da ıslak imzalı Yüksekokulumuza teslim edilmesi gerekmektedir.   

 

15. Staj dosyamı kime ve ne zaman teslim edeceğim?  

Staj sonrası güz döneminin başında Öğrenci İşlerine teslim edilecektir. 



16. Staj dosyamı teslim ettiğimde değerlendirme sınavı yapılacak mı? 

Öğrenci staj dönüşünü müteakiben dönem başında sunum yapacaktır. 

 

17. Staj dosyamı belirtilen tarihte teslim etmezsem ne olur? 

Stajınız değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

18. Yapılan SGK neleri kapsıyor?   

SGK sadece “İş Kazası ve Meslek Hastalıkları”nı kapsamaktadır.  

 

19. Staj yapacağım işyeri sigortalı olup olmayacağımızı soruyor, ne cevap 

vermeliyim? 

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları sigortası Yüksekokulumuz tarafından yapılır. İşyeri 

yetkilisine bu maddeyi iletmeniz gerekmektedir.   

 

20. Staj için ücret alacak mıyım?  

Yüksekokulumuz, Öğrencilerin staj yaptıkları kurumla aralarında olabilecek mali 

ilişkilerden sorumlu değildir. Bu sebeple bu konu işveren ve staj yapacak öğrenci arasındadır.  

 

21. Staj sırasında devamlı işyerinde bulunmak zorunda mıyım?  

İş yerindeki staj koordinatörü tarafından belirlenen çalışma program ve esaslarına uygun 

olarak yapmak zorundadır. 

 

22. Staj sürecinde doldurmam gereken evraklar var mı? 

Haftalık çalışma çizelgesi ve staj defterlerini doldurarak işyeri amirine onaylatmanız 

gerekmektedir. 

 

 

23. Staj Sonunda ne yapmalıyım? 

Haftalık Çalışma Çizelgesi, Staj Defterleri ve İşyeri amirinin doldurduğu ve Kapalı Zarf 

içerisinde mühürlenmiş Staj Değerlendirme Formu Yüksekokulumuza teslim edilecektir. 


