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GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

 

STAJLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 

 

1)  Staj defter kapağını ne zaman imzalatmam gerekiyor? 

Staj defter kapağını mutlaka staja başlamadan önce Staj Komisyonu üyelerine 

imzalatmanız gerekiyor. Staj defter kapağını staj komisyonu üyeleri, 

bulamazsanız Bölüm başkanı veya yardımcıları imzalamalıdır. 

 

2) Staj defterinin her sayfasını işletme sorumlusuna imzalatmamız gerekiyor 

mu yoksa defter sonunun imzalanması yeterli mi? 

Cevap: Staj Genel Esasları gereği defterin tüm sayfaları imzalı ve kaşeli olmalıdır.  

 

3) Daha önce bildirdiğim staj başlama ve bitiş tarihlerini değiştirmek 

istiyorum. Değiştirdiğim tarihleri staj yapacağım firma da onayladı.  

Yapmam gerekenler nelerdir? 

Cevap: Staj Komisyonundan onay almanız gerekmektedir. Portal’a veri girişi 

yaptıysanız yardım bileti oluşturup Merkezi Staj Birimi’yle görüşerek 

değiştirmeniz mümkündür. Burada önemli husus sigortanızın da yeni tarihlere 

göre yapılmasıdır. Tüm evrakların (sözleşme,  EK 1 ve çalışma takvimi) yeni 

tarihli olarak düzenlenmesi gerekir.    

 

4) Staj sözleşmesi ve Ek1’i portala yükledim. Çalışma takvimini nereye 

yükleyeceğim? 

Cevap: Staj sözleşmesi ile birlikte tek dosya olarak taratıp yükleyebilirsiniz. 

 

5) Staj sözleşmesi ve Ek1’i önce size imzalatabilir miyim? 

Cevap: Tüm evraklar önce firma tarafından imzalanacaktır.  

 

6)  Firma, Ek 1 ve staj sözleşmesinde imzalanması gereken yerleri imzalayıp 

taratıp bana gönderdi dolayısıyla firma tarafından doldurulan yerler ıslak 

imzalı değil ve portala bu şekilde yükledim. Bu bir sorun teşkil eder mi?  

Cevap: Staj Genel Esasları Madde 24’e göre teslim edilecek belgelerin ıslak 

imzalı olması gerekmektedir. Staj sırasında firmadan ıslak imzalı belgeleri 

temin ediniz. 

 

7) Laboratuvar stajının bir kısmını mikrobiyoloji laboratuarında yapmamız 

gerekiyor mu, yoksa kalite kontrol yeterli olur mu? 

Cevap: Belirli bir laboratuvar zorunluluğu yok. Ancak staj yaptığınız firmadaki 

tüm laboratuvarlarda çalışmanız beklenmektedir.  

 

8) Bu sene ilk defa staj yapacağım. İki adet laboratuvar stajı yapabilir 

miyim? 
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Bölüm Esasları uyarınca isteyen öğrenciler zorunlu stajlarına ek olarak “en az 

bir stajından başarılı olmak şartıyla ”  ikinci stajını yapabilirler. Ayrıca Genel 

Staj Esasları gereğince Zorunlu olmayan stajlar ancak zorunlu stajlar 

tamamlandıktan sonra Fakülte Yönetim Kurulu izni ile gerçekleşmektedir 

(Madde 16). 

 

9) Daha önce hiç staj yapmadım. Ama mezun durumundayım. İki stajımı 

aynı yaz döneminde yapabilir miyim? 

Cevap: Bölüm komisyonuna transkriptin ile başvurmalısın. Komisyon uygun 

gördüğü takdirde laboratuvar stajı önce olmak kaydıyla staj yapabilirsin.  

 

10) Yaz okulunda ders alacağım. Yaz okulu ile aynı zamanda staj yapabilir 

miyim? 

Yaz okulu final tarihleri sırasında staja başlayabilir miyim? 

Cevap: Yaz okulu sırasında (veya yaz okulu finalleri sırasında) staja en az 3 

çalışma günü (Firma Cumartesi günü çalışıyorsa o da çalışma günü sayılır) 

ayırabiliyorsanız, stajınızı yaz okulu sırasında yapabilirsiniz. 

 

11) Staja başlama belgesini  (EK 2) Portala ne zamana kadar 

yükleyebilirim? 

Cevap: Staj başlama belgesini firma onayladıktan sonra staj başlangıç tarihinden 

itibaren 5 gün içinde portala yüklemelisiniz.  

 

12) Staj bitiş belgesini Portala ne zamana kadar yükleyebilirim? 

Cevap: Staj bitiş belgesini firma onayladıktan sonra staj bitiş tarihinden itibaren  5 

gün içinde portala yüklemelisiniz.  

 

13) Üretim stajının 15 günü üretim 10 günü laboratuvarda yapılacak 

yazıyor bu zorunlu mu hepsi üretim olamaz mı? 

Cevap: Bölüm staj esaslarına uygun şekilde stajınızı yapmanız gereklidir.  

 

14) Staj defterini ne zaman ve nereye teslim edeceğim? 

Cevap: Staj Genel Esasları Madde 24- Staj Raporu, Öğrenci Staj Sözleşmesi, Staj 

Başvuru Formu (Ek-1), Staj Başlangıç Formu (Ek-2), Staj Bitiş Formu (Ek-3) ve 

Staj Çalışma Takvimi’nin ıslak imzalı nüshalarının teslimi: a) Yaz dönemi stajları 

için, akademik yılın başlama tarihinden itibaren en fazla bir ay içerisinde; b) 

Dönem içi stajlarda staj bitimini takip eden 15 gün içinde Staj Belgeleri Teslim 

Tutanağı formunu doğru bir şekilde doldurarak Bölüm Sekreterliği’ne 

yapılmalıdır. 

15) ÇAP (veya Yatay geçiş) öğrencisiyim. Staj Esaslarında belirtilen bazı 

dersleri almadım. Staj yapabilir miyim? 
Cevap: Fakülteye durumunuzu bildiren bir dilekçe ile başvurunuz. Fakülte, 

Bölüm Başkanlığına dilekçenizi gönderecektir. Dilekçeniz incelendikten sonra 
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staj yapmanıza izin verilebilir. Bölüm kararını Bölümden veya Fakülteden 

öğrenebilirsiniz. 

 

16) ÇAP (veya Yatay geçiş) öğrencisiyim, daha önce diğer Bölümümde 

yaptığım stajı saydırabilir miyim? 

Cevap: Konu ile ilgili Fakülteye bir dilekçe ile başvurunuz. Dilekçenize Staj 

defteri, İşveren değerlendirme formunun (veya İşveren anketi) ve diğer bölümde 

staj kabul edildiğine ait belgenin birer kopyasını ekleyiniz. Başvurunuz Bölüm 

tarafından değerlendirilecek ve kabul edilip edilmediği size bildirilecektir. 

 

17) Staj defterini el yazısı ile mi bilgisayar kullanarak mı yazmalıyım? 

Cevap: Staj defteri el yazısı ile portalda verilen taslak sayfalara, Bölüm staj 

esaslarına uygun şekilde yazılmalıdır.  
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