
STAJ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 

 

SORU-1: Stajımı yaptım fakat AKTS yetersizliği sebebi ile staj dersini seçemedim. 

Stajım yanar mı? 

Cevap-1: Yaz döneminde staj yapan öğrencilerin staj defterlerini takip eden güz döneminde 

teslim etmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda geçmiş senelere ait staj defterlerinin kabul 

edilmez. 

 

SORU-2: Üretim stajını yapmadan yönetim stajını yapabilir miyim? 

Cevap-2: Üretim stajını yapmadan yönetim stajını yapamazsınız. Aynı yaz döneminde iki 

stajını yapacak öğrenciler için bu şart aranmaz. 

 

SORU-3: Staj yaptığım firma üretim sahasına inmeme izin vermiyor bu durumda ne 

yapmam lazım? 

Cevap-3: Öğrenci staj yaptığı firmanın üretimine ait bilgilerini staj boyunca öğrenmek 

zorundadır. Bu bilgileri firma yetkililerinden ve diğer kaynaklardan (internet vb.) öğrenebilir. 

 

SORU-4: Beraber staj yaptığım arkadaşımla defterimi ortak hazırlayabilir miyim? 

Cevap-4: HAYIR! Birbirinin aynı olan defterler kopya olarak değerlendirilir. 

 

SORU-5: Bir önceki stajımı da aynı firmada yaptım. Staj defterimin çoğu bir önceki 

defterle aynı bilgileri içeriyor. Problem olur mu? 

Cevap-5: Üretim ve Yönetim stajlarının amacı birbirinden farklıdır. Staj defterinin içermesi 

gereken bilgilerde birbirinden farklı olmalıdır. Benzer defter teslim edilmesi durumunda 

öğrencinin bir önceki stajını tekrar ettiği düşünülür ve öğrenci yönetim stajından kalır. 

 

SORU-6: Stajımı yurtdışında yapacağım. Benim için süreç nasıl işlemelidir? 

Cevap-6: Yurtdışında staj yapacak öğrenciler sigorta primlerini kendileri ödemek 

zorundadırlar. Öğrenci en az 20 iş günü staj yapmak zorundadır. Fazladan yaptığı staj günü 

değerlendirme sürecinde sorun oluşturmaz. Staj defteri teslim süreci ve değerlendirmesi 

yurtiçinde yapılan stajlarla aynıdır. 

 



SORU-7: Endüstri I ve Endüstri II stajlarının aynı yaz dönemde yapabilir miyim? 

Cevap-7: Öğrencilerin 2. Sınıf yaz döneminde Endüstri Stajı I, 3. Sınıf yaz döneminde ise 

Endüstri Stajı II’ yi yapmaları gerekmektedir.  Fakat aynı yaz döneminde Endüstri I ve 

Endüstri II stajlarının öncelik sırası fark etmeksizin yapabilirler.  İki farklı staj yapan 

öğrencilerin staj başlangıç ve bitiş tarihlerinin çakışmaması ve arada en az 10 günlük 

süre olması gerekmektedir. 

 

SORU-8: Mezun olmam için sadece Endüstri Stajı II dersim kaldı. Bu dersi daha önce 

hiç almamama rağmen tek ders sınavına başvura bilirmiyim? 

Cevap-8: Tek dersi staj kalan öğrenciler, staj derslerini daha önceden almamalarına rağmen 

tek ders sınavına girebilirler. 

 

SORU-9: Mezun olmam için sadece güz döneminde Endüstri Stajı I ve Endüstri Stajı II 

derslerim kaldı. Bu durumda mezuniyet süreci nasıl gerçekleşir? 

Cevap-9: Endüstri Stajı I ve Endüstri Stajı II derslerini geçmeleri durumunda mezun olacak 

olan öğrencilerin stajlarını güz döneminde tamamlamaları durumunda not girişleri, aynı güz 

döneminin final sınavı not girişi ile yapılır. Tüm derslerin not girişi tamamlandıktan sonra 

öğrenci mezun olur. 

 

SORU-10: Mezun olmam için Endüstri stajı II ve bir tane daha dersim kaldı. Bu 

durumda tek ders sınavına girebilir miyim? 

Cevap-10: Öğrenci iki dersten kalması durumunda tek ders sınavına girme şartlarını 

sağlamamaktadırlar. Öğrenciler Endüstri Stajı ve başka bir dersten kalmaları durumunda 

tek ders sınavına giremezler. 

 

SORU-11: Staj defterimin Çıktısını alıp ciltlemem gerekiyor mu? 

Cevap-11: Staj defterleri STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA ESASLARINA uygun olarak 

hazırlanmalıdır ve öğrenciler staj yaptıkları firmadan onaylattıkları defterlerinin aslını staj 

komisyonuna teslim etmelidir. Spiral vs kabul edilmemektedir. Sadece cilt kabul 

edilmektedir. 

 

 



SORU-12: Erasmus, Farabi ve Mevlana Öğrenci Değişim Programlarına katılan 

öğrencilerin Staj notlarının girilmesi ve bu tarihten sonra bu programlara gidecek olan 

öğrencilerin staj değerlendirmelerinin görüşülmesi. 

Cevap-12: Erasmus, Farabi ve Mevlâna Öğrenci Değişim Programlarına katılan öğrencilerin, 

katıldıkları programdan döndükleri yarı yılın başında komisyon tarafından belirtilen tarihler 

içerisinde staj mülakatlarının yapılmasına ve notlarının bölüm kararı ile sistemlerine 

girilmesine karar verilmiştir. 

 

SORU-13: Öğrencilerin Staj yaparken Yaz Okulundan ders alabilirliklerinin 

görüşülmesi. 

Cevap-13: Mevcut yönetmelikte öğrencilerin staj yapacakları firmanın üç vardiya çalışması 

durumunda, öğrencilerin yaz okulu ile birlikte staj yapabilmeleri mümkündür. Öğrencilerin 

bu durumu belgelendirmeleri durumunda stajlarının kabul edilmesine karar verilmiştir. 

 

SORU-14: Work&Travel’ da yapılan stajların kabulünün görüşülmesi. 

Cevap-14: Work&Travel stajlarının kabul edilmemesine karar verilmiştir. 

 

SORU-15: Staj için başvuracağım kurum stajımın zorunlu olduğunu gösteren bir belge 

istiyor. Bunu nasıl temin edebilirim? 

Cevap-15: Ek-1 belgesi stajın yapılması gerektiğini gösterir nitelikte belgedir. Bölüm web 

sitesinden temin edilmektedir. 

 

SORU-16: Karabük Üniversitesi Staj Yönergesine nereden ulaşabilirim? 

Cevap-16: Staj Yönergesine, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı internet sayfasından 

ulaşabilirsiniz. Link: https://muh.karabuk.edu.tr/doc/staj/KBU_Staj_Yonerge.pdf 

 

SORU-17: Staj için başvuru aşamasında nasıl bir yol izleyeceğim? 

Cevap-17: Bölümümüzün internet sayfasında paylaştığımız “Staj İşlemleri Akış Şeması” nı 

inceleyebilirsiniz. 

 

 

 

https://muh.karabuk.edu.tr/doc/staj/KBU_Staj_Yonerge.pdf


SORU-18: Hazırladığım staj sayfalarını şeffaf dosyaya koyup teslim edebilir miyim, 

mutlaka kaplatmak gerekiyor mu? 

Cevap-18: Şeffaf dosyaya koyulmuş sayfaları teslim almıyoruz. Defterlerin kesinlikle 

ciltlenmiş olması gerekmektedir.  

 

SORU-19: Stajımı yaptım fakat staj dersini kredim yetmediği için alamıyorum, defteri 

sonra versem olur mu? 

Cevap-19: Evet, defterde herhangi bir eksiklik yoksa firma tarafından verilen kapalı zarf 

açılmamışsa, defterinizi staj dersini seçeceğiniz dönem teslim edebilirsiniz/etmelisiniz. 

Tekrar staj yapmanıza gerek yoktur. Yaptığınız stajın geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır.  

 

SORU-20: Stajla ilgili mülakat yapılacak mı? 

Cevap-20: Örgün eğitim döneminde mülakat yapılmaktadır. Fakat online eğitim döneminde 

mülakat yapılmayacaktır. 

 

SORU-21: Uzun dönem ya da gönüllü staj yapma şansı var mı ve dekanlık sigorta 

yapıyor mu?  

Cevap-21: Zorunlu Staj Uygulaması ve Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği uygulaması 

dışında gönüllü ve uzun dönem staj uygulaması yoktur. 

 

SORU-22: İşletmeye staj sözleşmesi yaptırmamız gerekiyor mu? 

Cevap-22: Hayır, zorunlu değildir. Firma isterse web sitesinden gerekli belgeye erişip teslim 

edilebilir. 

 

SORU-23: Güz-Bahar dönemleri içerisinde staj yapabilir miyim? 

Cevap-22: Staj yönetmeliğine göre öğrenciler dönem içerisinde staj yapamazlar (Mezuniyeti 

için sadece staj dersi kalan öğrenciler hariç). Fakat 2020-2021 eğitim öğretim yılında covid-

19 sebebiyle dönem içerisinde staj yapılmasına fakültemiz tarafından izin verilmiştir.  

 

SORU-24: Staj yeri bulmak için okul herhangi bir yardımda bulunuyor mu? 

Cevap-24: Hayır, staj yeri bulmak öğrencinin kendi sorumluluğundadır. Okulumuzun 

anlaşmalı olduğu kurum yoktur. 

 



SORU-25: Belediye iştiraklerinde ya da kamu kuruluşlarında staj yapmak problem 

oluşturur mu? Eğer oluşturursa ne gibi problemler olur? 

Cevap-25: Hayır sorun oluşturmaz. Staj yapmak için gerekli şartlara sahip olan herhangi bir 

kurumda staj yapılabilir. 

 


