Sıkça Sorulan Sorular
1. Hangi gün ve saatlerde staj evraklarımı teslim edebilirim veya staj ile ilgili
görüşebilirim?
Cevap : Pazartesi saat: 14 ile 15 arası  Araş. Gör. Mehmet Yavuz YAĞCI
Çarşamba saat: 14 ile 15 arası  Araş. Gör. Halil İbrahim OKUR
Not : Belirtilen gün ve saatler dışında staj ile ilgili görüşülmeyecektir.
2. Sigorta belgesini nereden alabilirim?
Cevap : SGK bürolarından veya öğrenci işlerinden alabilirsiniz.
3. Sigorta belgesini ne zaman alabilirim?
Cevap : Stajınızın başlamasından 10 gün öncesi itibari ile alabilirsiniz.
4. Sigortam şirket tarafından karşılanacak ne yapmalıyım?
Cevap : Staj başlama evraklarınızı eksiksiz ve zamanında hazırlayıp, zorunlu staj
formlarından 1 tanesinin arkasına elle “Sigortam şirket tarafından karşılanacaktır”
yazılmalı ve ad-soyad-imza atılmalıdır.
5. Staj türü nedir?
Cevap : İlk defa staj yapacaksanız “Staj-1” , ikinci stajınızı yapacaksanız “Staj-2” ve
gönüllü olarak staj yapacaksanız “Gönüllü” olarak yazılmalıdır.
6. Gönüllü staj yapacağım ne yapmalıyım?
Cevap : Staj başlama evraklarını belirtilen şekilde eksiksiz hazırlayın ve zamanında
teslim ediniz. Zorunlu staj formunu doldururken formun başlık kısmındaki “Zorunlu Staj
Formu”  “Gönüllü Staj Formu” olarak düzeltilmelidir.
7. Ne zaman staj yapabilirim?
Cevap : Yaz döneminde ; dersler ve sınavlarınız bittiğinde ve ayrıca ara dönemde
sınavınızın olmadığı zamanlarda staj yapabilirsiniz. Not: Hafta sonları(cumartesi için 8.
soruya bakınız) ve resmi tatillerde staj yapamazsınız.
8. Cumartesi günü staj yapabilir miyim?
Cevap : Cumartesi günleri staj yapabilmeniz için staj yapacağınız şirketten cumartesi
günleri açık olduğuna ve sizin staj yapabileceğinize dair bir yazı hazırlanıp imza ve kaşe
vurulması gerekmektedir. Bu belge staj başlama belgeleri ile birlikte teslim edilmelidir.
9. Dönem içinde staj yapabilir miyim?
Dönem içinde sadece belirli durumlarda staj yapılabilmektedir:
 Derse devam zorunluluğunuz yoksa veya ders almıyorsanız yapabilirsiniz.
 İkinci öğretimseniz yapabilirsiniz.

10. Stajım bitti. Defter mi? Rapor mu? veya yoksa ikisini de mi hazırlamalıyım?
Cevap : Staj defteri ve raporu aynı şeyi ifade etmektedir. Staj süresince bölüm staj
sayfasındaki uygun formata göre bilgisayar ortamında staj defterinizi gün gün
doldurunuz ve stajınız bittiğinde ilgili yerleri imzalatıp, kaşeletmeniz gerekmektedir.
11. Mezun durumundayım, defterimi teslim edince ne zaman açıklanır?
Cevap : Stajınız bitince defterinizi ve staj sicil fişini eksiksiz olarak en kısa sürede
bölümdeki görevli hocalarınıza uygun oldukları gün ve saatte teslim ediniz. Ve ayrıca
mezun durumunda iseniz lütfen belirtiniz işlemleriniz öncelikli olarak yapılmaya
çalışılacaktır. Mezun durumunda değilseniz; tüm staj defterleri incelenmesi bittikten
sonra sonuçlar toplu olarak bölüm sitesinden duyurulacaktır.

