
T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
STAJ UYGULAMALARIYLA İLGİLİ 

SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

1. Staj tarihlerini istediğim gibi seçebilir miyim?

Sadece  Fakültemiz  web  sitesinde  ilan  edilen  şartlara  uygun  olarak,  uygulama
takviminde belirtilen tarihlerde staj yapılacaktır. 

2. Staj tarihleri hangi aralıkta olacak/Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Lütfen  bunun  için  Mühendislik  ve  Mimarlık  Fakültesi  web  sitesindeki  ilanlar
bölümünde bulunan duyuruları sürekli olarak takip ediniz. Başvurularınızı web sitesinde
belirtilen uygulama kılavuzu ve takvimi ile iş akış şeması gibi yönergelere uygun olarak
gerçekleştiriniz.  Sonuçlar  kılavuz  ve  iş  akış  şemasında  belirtilen  tarihlerde
açıklanacaktır. 

3. Zorunlu staj işlemlerinin örgün veya çevrimiçi (online) gerçekleşmesi neye
bağlıdır? 

Zorunlu  staj  işlemlerinin  örgün  veya  çevrimiçi  gerçekleşmesi  öğrenci  talebine
bağlıdır.  Öğrencilerimiz  uygulama  takviminde  belirtilen  tarihler  kapsamında  stajlarını
isterlerse örgün veya çevrimiçi olarak gerçekleştirebileceklerdir. 

4. Yurtdışındayım. Stajımı bulunduğum ülkede örgün olarak gerçekleştirebilir
miyim? 

Üniversite Senatomuzun aldığı karar gereğince yurt dışında bulunan öğrencilerimiz
staj işlemlerini çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirmelidir. 

5. 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle mezun durumda
olacağım.  2021  Yaz  döneminde  2  staj  uygulamasını  (Staj1  ve  Staj2)
gerçekleştirebilir miyim? 

Sadece 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle mezun durumda
olan (40 AKTS Güz Yarıyılı, 40 AKTS Bahar yarıyılı olmak üzere, toplam 80 AKTS’ye
kadar ders alabilecek durumda olan) ve/veya 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılında İşyeri Eğitimi yapabilme şartlarına uygun olan öğrencilerimize 2 (iki) dönem
staj  hakkı  tanınmaktadır.  Söz  konusu  durumdaki  öğrencilerimiz  Staj  1  ve  Staj  2
uygulamalarını 2021 Yaz döneminde gerçekleştirebilirler.
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6. 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle mezun durumda
değilim.  2021  yaz  döneminde  2  staj  uygulamasını  (Staj  1,  Staj  2)
gerçekleştirebilir miyim?

2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında mezun durumda bulunmayan
öğrencilerimiz  2021  Yaz  döneminde  sadece  1  staj  uygulaması  (Staj1)
gerçekleştirebilecektir. 

7. 2021 –  2022  Eğitim –  Öğretim Yılı  Bahar  Yarıyılında  gerçekleşecek  olan
İşyeri Eğitimi yapabilme şartlarını yerine getiriyorum. Söz konusu dönemde
İşyeri Eğitimi dersini alabilmem için 2021 Yaz döneminde 2 staj yapabilir
miyim? 

Fakültemiz İşyeri Eğitimi Yönergesinde İşyeri Eğitimi yapabilme şartları şu şekilde
belirtilmiştir. 

İşyeri Eğitimi Yapabilme Şartları

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin İşyeri  Eğitimi’ne başlayabilmeleri  için alttan devam
zorunluluğu  bulunan  derslerinin  olmaması  gerekmektedir.  Alttan  devam  zorunluluğu
olan  derslerin  bulunması  halinde,  işyeri  eğitimi  dersi  dışındaki  dersler  öncelikle
alınacaktır. 

2) Bölümün belirlediği Staj derslerini ve sürelerini tamamlamış olmak. 

3)  İş  Sağlığı  ve  Güvenliği  dersini  alıp,  başarılı  olmak  ve/veya  üniversite  tarafından
verilen sertifikalı Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.

Yukarıdaki  şartlara  haiz  olan  öğrencilerimize  de  iki  staj  hakkı  tanınacaktır.  Söz
konusu  öğrencilerimizin,  İşyeri  Eğitimi  dersini  alabilme  durumları  Bölüm  yetkilileri
tarafından kontrol  edilerek,  2.  Staj  başvuruları  değerlendirilecektir.  Bu durumda olan
öğrencilerimizin muhakkak 2. Staj başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

8. 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı  Bahar Yarıyılında aynı dönemde alttan
devam zorunluluğu bulunan dersim olduğu için İşyeri  Eğitimi  yapabilme
şartlarını yerine getiremiyorum. Bu şartı yerine getiren diğer arkadaşlarım
gibi 2021 Yaz döneminde ben de 2 staj yapabilir miyim? 

İşyeri  Eğitimi  yapabilme  şartlarını  yerine  getiremeyen  öğrenciler  2021  Yaz
döneminde sadece 1 (bir) dönemde staj yapabileceklerdir. 

9. Stajlarımı  zorunlu  olarak  2.  Sınıf  ve  4.  Sınıfta  mı  yapmam  gerekiyor?
İstediğim zaman staj yapabilir miyim? 

Staj  uygulamalarını  Bölüm Staj  Komisyonunun onay vermesi  halinde 2.,  3.  ve 4.
Sınıfın  yaz  dönemlerinde  yapabilirsiniz.  Staj  uygulamasının  not  girişi  Öğrenci  Bilgi
Sistemine, stajın uygulamasını takip eden dönem sonrasında tanımlanacağından, süre
ve dönem kaybı yaşamamak için stajlarınızı 4. Sınıfın yaz dönemine bırakmadan en geç
3. Sınıfta tamamlamanız önerimizdir. 
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10. İki stajımı da örgün olarak yapabilir miyim?

2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle mezun durumda olan (40
AKTS Güz Yarıyılı, 40 AKTS Bahar yarıyılı olmak üzere, toplam 80 AKTS’ye kadar ders
alabilecek durumda olan) ve/veya 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında
İşyeri Eğitimi yapabilme şartlarına uygun olan öğrencilerimiz talep etmeleri ve Bölüm
Staj  Komisyonunun  onay  vermesi  halinde  her  iki  stajını  da  örgün  olarak
gerçekleştirebilirler. 

11. İki stajımı da çevrimiçi (online) olarak yapabilir miyim?

2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle mezun durumda olan (40
AKTS Güz Yarıyılı, 40 AKTS Bahar yarıyılı olmak üzere, toplam 80 AKTS’ye kadar ders
alabilecek durumda olan) ve/veya 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında
İşyeri Eğitimi yapabilme şartlarına uygun olan öğrencilerimiz talep etmeleri ve Bölüm
Staj  Komisyonunun  onay  vermesi  halinde  her  iki  stajını  çevrimiçi  (online)  olarak
gerçekleştirebilirler. 

12.Birinci stajımı örgün, ikinci stajımı çevrimiçi olarak yapabilir miyim?

2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle mezun durumda olan (40
AKTS Güz Yarıyılı, 40 AKTS Bahar yarıyılı olmak üzere, toplam 80 AKTS’ye kadar ders
alabilecek durumda olan) ve/veya 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında
İşyeri Eğitimi yapabilme şartlarına uygun olan öğrencilerimiz talep etmeleri ve Bölüm
Staj Komisyonunun onay vermesi halinde birinci stajını örgün, ikinci stajını online olarak
gerçekleştirebilirler. 

13.Birinci stajımı çevrimiçi, ikinci stajımı örgün olarak yapabilir miyim? 

2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle mezun durumda olan (40
AKTS Güz Yarıyılı, 40 AKTS Bahar yarıyılı olmak üzere, toplam 80 AKTS’ye kadar ders
alabilecek durumda olan) ve/veya 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında
İşyeri Eğitimi yapabilme şartlarına uygun olan öğrencilerimiz talep etmeleri ve Bölüm
Staj  Komisyonunun onay vermesi  halinde birinci  stajını  çevrimiçi,  ikinci  stajını  örgün
olarak gerçekleştirebilirler. 

14.Geçen senelerden kalan eksik staj günüm var. Nasıl başvuru yapmalıyım?

Her staj  dönemi  20 günü kapsamaktadır.  20 gün yapacağınız stajınız  için  1.Staj
dönemine, eksik gününüz kadar 2. Staj dönemine başvuru yapabilirsiniz.

15.Daha önceki staj dönemlerinde hiç staj yapmadım veya eksik staj günüm
bulunmaktadır. 2021 Yaz döneminde her iki staj uygulamasını (Staj 1 ve Staj
2) da gerçekleştirebilir miyim? 

2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle mezun durumda olan (40
AKTS Güz Yarıyılı, 40 AKTS Bahar yarıyılı olmak üzere, toplam 80 AKTS’ye kadar ders
alabilecek durumda olan) ve/veya 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında
İşyeri  Eğitimi  yapabilme şartlarına uygun olan öğrencilerimiz 2 staj  uygulamasını  da
gerçekleştirebilirler. 
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16.Aynı  staj  döneminde  (tarihinde)  hem  örgün,  hem  de  çevrimiçi  staj
gerçekleştirebilir miyim? 

Staj  işlemleri  öğrenci  talebine  uygun olarak  bir  staj  döneminde (tarih  aralığında)
örgün  veya  çevrimiçi gerçekleştirilecektir.  Aynı  staj  döneminde  (1.  Veya  2.  Staj
dönemi)  hem  örgün,  hem  çevrimiçi  staj  gerçekleştirilemez.  Öğrencilerimizin  bir  staj
dönemi için iki yöntemden birini tercih etmesi gerekmektedir.

17.Yaz  okulu  ve  staj  aynı  tarihe  denk  gelirse  herhangi  bir  problem  yaşar
mıyım?

Yaz okulu ve staj uygulamasından birinin çevrimiçi (online) olması durumunda
tarihlerin  çakışmasında  herhangi  bir  sakınca  yoktur.  Fakat  her  iki  uygulama  örgün
olarak  gerçekleştirilecekse,  söz  konusu  uygulamaların  aynı  tarihlerde
gerçekleştirilmemesi, dolayısıyla tarihlerin çakışmaması gerekmektedir. 

18.Çevrimiçi (online) stajı, örgün yaz okulu ile birlikte yapabilir miyim?

Staj  uygulamanızın  çevrimiçi  (online)  olması  durumunda,  yaz  okulunuzu  örgün
olarak gerçekleştirebilirsiniz. 

19.Örgün stajı, çevrimiçi (online) yaz okulu ile birlikte yapabilir miyim?

Yaz okulu uygulamasının çevrimiçi  (online) olması durumunda, stajınızı örgün olarak
gerçekleştirebilirsiniz. 

20.Çevrimiçi  (online)  stajı,  çevrimiçi  (online)  yaz  okulu  ile  birlikte  yapabilir
miyim?

Uygulamaların her ikisinin de çevrimiçi olması nedeniyle, iki uygulamayı aynı anda
gerçekleştirebilirsiniz. 

21.Örgün stajı, örgün yaz okulu ile birlikte yapabilir miyim?

Yaz  okulu  takvimi  ile  staj  takviminizin  çakışmaması  gerekmektedir.  Çakışması
durumunda bir uygulamayı tercih etmeniz gerekmektedir.

22.Staj  başvurusunu  yaparken  formu  yanlış  doldurmuşum.  Tekrar  başvuru
yaptım bir sıkıntı olur mu?

Böyle  bir  durumda  bölümünüz  kurumsal  e-posta  adresine  (örneğin
mmfmakine@kastamonu.edu.tr)  e-posta  göndermeniz  gerekmektedir.  Durumunuzu
bildirdikten  sonra  eksiksiz  bir  şekilde  gerçekleştirdiğiniz  son  başvurunuz  dikkate
alınacaktır.  2 başvurudan daha fazla başvurusu olan öğrencilerin başvuruları dikkate
alınmayacaktır.  

4

mailto:mmfmakine@kastamonu.edu.tr


23. İki stajımı da örgün olarak yapmak için form doldurmak istiyorum. Fakat
bunun  için  çevrimiçi  formlardan  sadece  bir  tarih  seçebiliyorum.  Ne
yapmalıyım?

Aynı  anda  tek  form  ile  2  staj  başvurusu  yapmanız  sistem  üzerinden  mümkün
değildir.   Sadece 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı  Bahar Yarıyılı  itibariyle mezun
durumda olan (40 AKTS Güz Yarıyılı, 40 AKTS Bahar yarıyılı olmak üzere, toplam 80
AKTS’ye kadar ders alabilecek durumda olan) ve/veya 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim
Yılı Bahar Yarıyılında İşyeri Eğitimi yapabilme şartlarına uygun olan öğrencilerimize, 2
(iki)  staj  dönemi  hakkı  tanınmaktadır.  Mezun durumda ve/veya İşyeri  Eğitimi  dersini
alabilme şartlarını yerine getiriyorsanız; önce 1. Staj dönemi için ayrı, daha sonra 2. Staj
dönemi için ayrı formlar oluşturmanız gerekmektedir. 

24.Ben stajımı …….. işletmesinde yapmak istiyorum, ancak başvuruları devam
ediyor. Daha sonra Staj Komisyonu tarafından onaylanmasına rağmen bu
işletmeye gitmez isem sorun olur mu?

Stajınızı  Bölüm  Staj  Komisyonu  tarafından  onay  verilen  işyerlerinde
gerçekleştirmeniz  gerekmektedir.  Sonraki  aşamalarda  problem  yaşamamak  için
başvurunuzu  yaparken  daha  kesin  gördüğünüz  işletmeleri  öncelikli  seçenekte
belirtmeniz tavsiyemizdir.

25.Bu  yaz  döneminde  stajımı  yapmaz  isem  sadece  staj  dersinden  dolayı
dönemim / mezuniyetim uzar mı?

Not  girişleri  staj  yapılan  dönemi  takip  eden  dönemin  sonunda  yapıldığından
mezuniyetiniz gecikebilir. Bu noktada takip ve sorumluluk öğrencilerimize aittir. 

26.Benim bu sene 4. senem (ya da uzatmalı öğrenciyim). Ancak 2021 – 2022
Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında mezun olmak için ilk dönem ve ikinci
dönem 40’ar AKTS’nin üzerinde ders almam gerekiyor. İki staj yapabiliyor
muyum?

2021  –  2022  Eğitim  Öğretim  Yılı  Bahar  Yarıyılında  mezuniyet  seviyesinde
olmadığınız için (40 AKTS Güz Yarıyılı, 40 AKTS Bahar yarıyılı olmak üzere, toplam
80 AKTS’ye kadar ders alabilecek durumda olmak) sadece 1 (bir) staj döneminde staj
yapabilirsiniz.  2  dönem  staj  hakkı  sadece  mezuniyet  durumda  olan  öğrencilere
verilmektedir. 

27.Staj seferberliğine kabul almayan öğrenciler örgün veya çevrimiçi olarak
staj yapabilirler mi?

Staj  seferberliği  haricinde  öğrencilerimiz  talep  etmeleri  halinde  fakültemiz  staj
uygulama  süreci  ve  takvimine  bağlı  olarak  örgün  veya  çevrimiçi  staj
gerçekleştirilebilirler. 
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28.Staj seferberliği başvurusu yaptım ve onay aldım. Bu stajın haricinde staj
yapabilir miyim?

2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle mezun durumda olmak (40
AKTS Güz Yarıyılı, 40 AKTS Bahar yarıyılı olmak üzere, toplam 80 AKTS’ye kadar ders
alabilecek durumda olan) ve/veya 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında
İşyeri Eğitimi yapabilme şartlarına uygun olmak kaydıyla staj seferberliği haricinde 1 staj
dönemine  daha  ihtiyaç  duyan  öğrencilerimiz  ekstra  staj  başvurusunda  (örgün  veya
çevrimiçi)  bulunabilirler.  Belirtilen  durumlar  dışındaki  öğrencilerimiz  sadece  1  staj
dönemi uygulama gerçekleştirecektir. 

29.Staj yeri öneri formunda seçtiğim staj dönemini daha sonra değiştirebilir
miyim?

Fakültemizde staj  işlemleri  bir  planlama dâhilinde yürütüldüğü için,  mücbir  sebep
olmadıkça seçilen staj dönemleri değiştirilemeyecektir. 

30.Örgün staj kapsamında staj başvuru formu ve staj sözleşmesi ne zaman
yayınlanacak?

Örgün stajlar kapsamında staj başvuru formu ve staj sözleşmesi internet sitemizde
belirtilen “Staj İş Akış Şeması”nda belirtilen tarihlerde yayınlanacaktır.  

31.Staj  başvuru formu yayınlanmadı.  Fakat  staj  başvurusunda bulunduğum
işletme şimdiden stajın zorunlu olduğunu ve SGK işlemlerinin fakültemiz
tarafından  yapılacağını  ifade  eden  başvuru  formunu  görmek  istiyor.  Bu
forma nasıl ulaşabilirim?

Bölüm e-posta adresinden (örneğin  mmfmakine@kastamonu.edu.tr) talep etmeniz
halinde ilgili form tarafınıza ulaştırılacaktır. 

32.Bu yaz iki stajımı yaptığım takdirde tüm derslerimi tamamlamış oluyorum.
Güz dönemi başlamadan mezun olabilir miyim?

Staj derslerinin tamamlanması mezuniyet için yeterli ve geçerli bir durum değildir.
Staj  uygulaması  tamamlandıktan  sonra  takip  eden  dönemde  Öğrenci  Bilgi  Sistemi
üzerinden Staj derslerinin (Staj1/Staj2) seçilerek, stajın başarılı tamamlandığına dair not
girişinin  yapılması  gerekmektedir.  Bu  yüzden  bu  durumda  olan  öğrenciler  Güz
yarıyılında ders kayıtlarını gerçekleştirerek, ilgili dersleri OBS üzerinden almalı ve not
girişlerinin yapılmasını beklemelidirler. Tüm derslerin ve AKTS kredilerinin tamamlanmış
olması halinde not girişi yapıldıktan sonra öğrencilerimiz talep etmeleri halinde mezun
olabilirler.   

33.Bu  yaz  örgün  olarak  iki  staj  yapmayı  planlıyorum.  Ama  staj  başvuru
formunda sadece bir dönem seçebiliyorum. Ne yapmalıyım?

Staj başvuru formunda her staj dönemi (1. Staj Dönemi / 2. Staj Dönemi) için ayrı
ayrı  form  oluşturulması  ve  form  içeriğinin  bu  duruma  uygun  olarak  doldurulması
gerekmektedir. 
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34.Staj yerinde alanımla ilgili 1 mühendis olması yeterli midir?

Stajınız  Bölüm  Staj  Komisyonunun  onay  verdiği  özel  şartlar  ve  işletmelerde
gerçekleştirilecektir.  Bu kapsamda bu ve benzeri  sorularını Bölüm Staj Komisyonuna
iletebilirsiniz. 

35. İki stajı da aynı kurumda yapabilir miyim?

Talep etmeniz ve Bölüm Staj Komisyonunun onay vermesi halinde iki stajınızı da örgün
olarak aynı işletmede gerçekleştirebilirsiniz. 

36.Formu  doldururken  Staj1  Uygulaması  için  1.  Staj  Dönemini,  Staj2
Uygulaması için 2. Staj dönemini mi tercih etmeliyim?

Formda belirtilen 1. Staj dönemi ve 2. Staj dönemi, staj uygulamalarını değil, stajın
gerçekleşeceği tarih aralığını veya dönemi ifade etmektedir. 1. Staj dönemine hem Staj
1, hem Staj 2 uygulamaları için, 2 Staj dönemine ise; 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı
Bahar Yarıyılı itibariyle mezun durumda olan (40 AKTS Güz Yarıyılı, 40 AKTS Bahar
yarıyılı olmak üzere, toplam 80 AKTS’ye kadar ders alabilecek durumda olan) ve/veya
2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında İşyeri Eğitimi yapabilme şartlarına
uygun olan öğrencilerimiz başvuru yapabilirler.  

37.Bölümümle ilgili kamu veya özel sektöre ait bir işletmede çalışıyorum. 
Stajdan muaf tutulur muyum?

Üniversitemiz Staj Yönergesi’nin Staj Muafiyeti başlıklı 27. Maddesi’nde “Mesleği ile
ilgili  işyerinde en az iki yıl çalışan ve  böyle bir iş yerinde çalıştığını belgeleyen
öğrenciler  bir  dilekçe  ile  başvurmaları  durumunda  Fakülte/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu Staj  Komisyonunun teklifi  ve ilgili  Yönetim Kurulu’nun kararı  ile zorunlu
stajlarından  muaf  tutulabilirler”  denilmektedir.  Bu  şartları  taşıyan  öğrenciler
Dekanlığımıza staj muafiyeti başvurusunda bulunabilirler.

38.  Bölümüm ve mesleğimle ilgili  kamu veya özel  sektöre ait  bir  işletmede
çalışıyorum. Stajımı çalıştığım bu işletmede gerçekleştirebilir miyim?

Bölümü  ve  mesleğiyle  ilgili  kamu  veya  özel  sektöre  ait  bir  işletmede  çalışan
öğrencilerimiz böyle bir işyerinde çalıştığını belgelemesi ve Bölüm Staj Komisyonu’nun
onay vermesi halinde stajlarını çalıştıkları işletmede gerçekleştirebilirler. Bu kapsamda
onay  alan  öğrencilerimizin  başvuru  işlemlerinde  SGK  işlemlerinin  çalıştığı  kurum
tarafından  gerçekleştiğini  belirterek,  fakültemizin  SGK  işlemlerini  gerçekleştirmesine
gerek olmadığını belirtmeleri gerekmektedir.    
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