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STAJLA İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR 
1. Soru: Karabük Üniversitesi Staj Yönergesine nereden ulaşabilirim? 

Cevap: Staj Yönergesine, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Link: 

http://oidb.karabuk.edu.tr/yonerge/stajuygulamayon.htm 

 

2. Soru: Staj için başvuru aşamasında nasıl bir yol izleyeceğim? 

Cevap: Bölümümüzün internet sayfasında ve sosyal medya hesaplarında paylaştığımız “Staj İşlemleri Akış Şeması”nı 

inceleyebilirsiniz. 

 

3. Soru: İmalat stajımı hangi sektörde yapabilirim? 

Cevap: İmalat stajı için kurum seçimindeki tek şartımız üretim yapan bir firma olmasıdır. Sektör olarak demir-çelik, gıda, kimya, 

tekstil, otomotiv, seramik v.b uygundur. Bu stajınızı yapacağınız firmada Endüstri Mühendisi çalışıyor olması şart değildir. 

Fakat Endüstri Mühendisi çalışan kurumları tercih etmeniz tavsiye edilir.   

 

4. Soru: Stajımı A firmasında mı yapsam daha faydalı olur yoksa B firmasında mı? 

Cevap: Bu bilgiyi alabileceğiniz en doğru yer bu firmaların kendisidir. Diğer bir yol ise bu firmalarda önceden staj yapmış kişileri 

bularak bu kişilerden bilgi almanızdır. Staj komisyonundan bu yönde bilgi talep etmeniz anlamsızdır. 

 

5. Soru: İmalat stajımı kurumsal firmada mı yoksa daha ufak ölçekli işletmede mi yapmalıyım? 

Cevap: İmalat stajında önemli olan üretim hattını gezebilmeniz, personelden bilgi alabilmenizdir. Bu sorunun net bir cevabı 

yoktur. Bazı kurumsal firmalar stajyerlere üretimi görme izini vermezken bazısı vermekte, hatta yaptıkları projelere dahil 

etmekte, aynı şekilde ufak ölçekli işletmelerinde bazısı üretimi gezmenize izin vermekte, bazısı vermemektedir. Bunu 

araştırmanın yolu da staj yapacağınız yerden bu yönde bilgileri talep etmeniz veya daha önce orada staj yapmış kişilerden bu 

bilgileri almanızdır. 

 

6. Soru: İşletme ve Organizasyon stajımı kurumsal firmada mı yoksa daha ufak ölçekli işletmede mi yapmalıyım? 

Cevap: Bu stajınızda daha önceki stajınıza göre daha donanımlı olduğunuzu ve iş hayatına atılmaya yaklaştığınızı düşünürsek 

kurumsal firmaları tercih etmenizi tavsiye ederiz. Çünkü firmaya sağlayacağınız faydalarla, yer alacağınız projelerdeki 

tavırlarınızla, yöneticilerden iş teklifi alma şansınız daha yüksektir. Stajlardaki performanslarıyla iş teklifi alıp, bir yıl sonrasında 

aynı firmada işe başlayan birçok öğrencimiz bulunmaktadır. 

 

7. Soru: İki stajımı da aynı firmada yapabilir miyim? 

Cevap: Bu konu ile ilgili resmi bir engel bulunmamaktadır. Fakat tavsiyemiz farklı firmalarda staj yaparak bilgi dağarcığınızı 

genişletmenizdir. 
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8. Soru: Staj tarihlerini nasıl belirleyeceğim? 

Cevap: Staj için gereken süre 20 iş günüdür ve bu iş gününü tamamlamayan öğrenciler kalmış sayılırlar. Cumartesi günleri iş 

günü olarak sayılmakta olup pazar günleri sayılmamaktadır. Pazar günü ve resmi tatil günleri haricinde gereken iş günü sayılıp 

başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenir. Bahar yarıyılı dönem sonu sınavlarının bitişinden, güz yarıyılı ders başlama tarihine kadar 

staj yapılabilir. Öğrenci hem bütünleme sınavlarına giriyor, hem yaz okuluna geliyor, hem de staj yapmayı istiyorsa staj 

tarihlerinin bütünleme haftası ile yaz okulu ders dönemi ve yeni akademik dönemin ilk haftaları ile çakışmama ihtimali yoktur. 

Bu durumda öğrenci bu çakışmaları en aza indirecek planlamayı aralarda boş gün bırakmadan kendisi yapmalıdır. Ders dönemi 

için çakışmalar en fazla yönetmelikte belirtilen devamsızlık süresi kadar olabilir. Bütünleme haftasında staj yapmayı 

planlıyorsanız (eğer olursa) sınav için okula gelme durumunuzu firma ile önceden görüşmenizde fayda vardır. Bu durum hem 

sizin hem de firma için birçok risk barındırmaktadır. 

 

9. Soru: Stajımın bir kısmını yaz okulundan önce, kalan kısmını yaz okulundan sonra iki parça halinde yapsam olur mu? 

Cevap: Staj yapan öğrenciye sigorta işlemleri yapıldığından dolayı bu şekilde bir uygulamaya izin verilmemektedir.  

 

10. Soru: Yaz okulunda staj dersi açılacak mı? 

Cevap: Yaz okulunda açılacak olan dersler, o yılın bahar yarıyılı sonunda belirlenmekte ve öğrencilere duyurulmaktadır. 

 

11. Soru: Staj defterini nasıl dolduracağım? 

Cevap: Mühendislik Fakültesi ana sayfasında staj defterinin formatı bulunmaktadır. Bilgisayar ortamında sayfayı istediğiniz 

kadar çoğaltarak bir defter hazırlayabilirsiniz. Defteri hazırlarken bölümümüz internet sayfasında bulunan staj 

yönergelerindeki soruları da eksiksiz olarak cevaplamanız gerekmektedir. Kapakta öğrenci adı, soyadı, numarası, bölümü, 

programı(1. veya 2. Öğretim) ve staj türü (İmalat veya Yönetim) bilgileri mutlaka yer almalıdır. Sicil fişi ise zarfta verilmelidir. 

 

12. Soru: Yönergedeki bazı sorular ile ilgili bilgileri firmadan alamıyorum, bazı soruları yapmasam olur mu? 

Cevap: "Staj yapılan firmadan/kurumdan bilgi alamadım, bu nedenle şu soruları cevaplayamadım" şeklinde mazeretler kabul 

edilmeyecektir. İlgili sorulardaki veriler firmadan/kurumdan elde edilemiyorsa tahmini veriler kullanılarak istenen çalışma 

muhakkak yapılmalıdır. Tahmini verilerle yapılan çalışmaya firma/kurum yetkilisi tarafından imza atılmıyorsa yapılan çalışma 

staj defterine ek olarak verilebilir. Bizim öğrenciden beklentimiz, derslerde teorik olarak öğrendiği yöntemleri, gerçek hayat 

problemlerine uyarlayarak çözüme ulaşabilmesidir. Firma yöneticilerini ikna edip, gerçek verilerle güzel bir çalışma yaparsa 

öğrencimiz kendisine bir iş şansı yaratmış olur. 

 

13. Soru: Hazırladığım staj defterini ve firmanın kapalı olarak verdiği not zarfını kime, ne zaman teslim edeceğim? 

Cevap: Bu konudaki ayrıntılı bilgi için bölüm sayfasındaki duyurular takip edilmelidir. Defterler ilgili komisyon üyesi tarafından 

imza karşılığında, ekle-sil haftasının son günü saat 17:00’a kadar teslim alınacaktır. “Uzaktan Eğitim” ve “Çift Anadal 

Programı” öğrencileri de aynı tarihler arasında defterlerini pdf veya word belgesi olarak ENM399 için 

“enm399_ue@hotmail.com” ve ENM499 için “enm499_ue@hotmail.com” mail adresine göndereceklerdir. Vize haftasında 

ise bölüm sekreterine defterleri elden (kargo ile gönderiler kabul edilmeyecektir) imza karşılığı ile teslim edeceklerdir. 

Zamanında mail atmayanların defterleri de alınmayacaktır. 
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14. Soru: Örgün öğretim(birinci ve ikinci öğretim) öğrencileri de staj defterlerini e-posta olarak gönderecekler mi? 

Cevap: Evet, defter teslim için duyurusu yapılan son tarihe kadar ve defteri teslim etmeden önce, hem birinci hem de ikinci 

öğretimler ENM 399 için “ kbuendustrimuh@gmail.com “ ve ENM 499 için “ kbuendustrimuh@hotmail.com “ e-posta 

adreslerine defterlerini pdf veya word belgesi olarak göndereceklerdir.     

 

15. Soru: Hazırladığım staj sayfalarını şeffaf dosyaya koyup teslim edebilir miyim, mutlaka kaplatmak gerekiyor mu? 

Cevap: Şeffaf dosyaya koyulmuş sayfaları teslim almıyoruz. Defteri incelerken okuma rahatlığı bakımından mutlaka bu 

sayfaları bir arada tutan bir işlem yapılması gerekiyor. Sert kapak veya spiral ile kırtasiyelerde bu işlem yapılabilir. Staj 

komisyonu olarak mutlaka defterin kaplatılma şekli şu yöntemle olmalı diye bir kuralımız yoktur.  

 

16. Soru: Stajımı yaptım fakat staj dersini kredim yetmediği için alamıyorum, defteri sonra versem olur mu? 

Cevap: Evet, defterde her hangi bir eksiklik yoksa firma tarafından verilen kapalı zarf açılmamışsa, defterinizi staj dersini 

seçeceğiniz dönem teslim edebilirsiniz/etmelisiniz. Tekrar staj yapmanıza gerek yoktur. 

 

17. Soru: Stajla ilgili mülakat yapılacak mı? 

Cevap: Bugüne kadar iki farklı uygulamamız olmuştur. Bazı yıllar duyuru yapıp, tüm öğrenciler teker teker staj mülakatına 

alınmıştır. Bazı yıllar ise staj defterini teslim alırken, ilgili staj komisyon üyesi tarafından mülakat yapılmıştır. 

 

18. Soru: Staj defterimde eksiklik var ise tamamlama imkânı tanınacak mı, yoksa stajdan kalır mıyım? 

Cevap: Staj defterlerinde olan eksiklikleri tamamlamak için imkân tanınmayacaktır. Staj defteri teslim edildikten sonra defter 

öğrenciye hiçbir koşulda geri verilmeyecektir. Bu nedenle staj defterlerinin yönergedeki maddelerin tamamına uygun olmasına 

özen gösterilmesi gerekmektedir. Stajın da bir ders olduğu ve staj defterinin de öğrencinin cevap kâğıdı olduğu 

unutulmamalıdır. Staj komisyonunun öğrenciden beklediği çalışmalar bellidir. Defterinizi teslim etmeden önce kendi 

değerlendirmenizi kendiniz yapabilirsiniz.  

 

19. Soru: Staj notumu ne zaman öğrenebilirim? 

Cevap: Öğrenciler staj notunu dönem sonunda tıpkı diğer derslerde olduğu gibi otomasyon sisteminde Geçti (G) veya Kaldı (K) 

olarak görecektir. Bunun dışında bir açıklama yapılmayacaktır. 
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