
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ZORUNLU LİSANS STAJ PROGRAMI 

Sıkça Sorulan Sorular 

1. Zorunlu lisans stajı nedir?  

 

Öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte pekiştirmek amacıyla yapmak zorunda oldukları 

uygulama çalışmalarıdır. Her öğrenci, pratik çalışma deneyimi kazanmak ve uygulama 

yeteneklerini geliştirmek amacı ile birimler tarafından uygun görülen işyerlerinde bu 

yönerge esasları uyarınca staj yapmak zorundadır. 

 

2. Stajımı ne zaman yapmalıyım? 

 

Staj yapılabilecek dönemler, eğitim-öğretim ve sınav dönemleri (bütünleme sınavları 

hariç) dışındadır. Müfredat programındaki tüm derslerini başarı ile tamamlayıp mezun 

durumda olan öğrenciler ile tek ders sınavına kalmış öğrenciler bölüm staj 

komisyonunun onayı ile eğitim-öğretim ve sınav dönemleri içerisinde de staj 

yapabilirler. Yaz okuluna devam eden öğrenciler yaz okulunun ders süresi içinde staj 

yapamazlar.  

 

3. Zorunlu lisans staj süresi ne kadardır? 

 

Zorunlu lisans stajı 30 iş günüdür (6 hafta). Bu süreye resmi tatiller dahil değildir. 

Öğrenciler haftada en fazla 5 (beş) gün staj yapabilir. Resmi tatil günlerinde staj 

yapılamaz. Ancak, özel kurum ya da kuruluşlarda, resmi tatil dışındaki cumartesi 

günlerinde de staj yapılabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine öğrenciler için bir 

ayda iki kez veri girişi yapılamayacağından bir öğrenciye aynı ay içerisinde ikinci kez 

staj yaptırılamaz.  

Öğrenciler stajlarına, en erken 4. yarıyılın sonunda başlayabilirler. 

 

4. Stajda devam zorunluluğu var mıdır?  

 

Staja devam zorunludur. Geçerli mazeretler nedeniyle devam edilemeyen günler telafi 

edilebilir. Telafi edilen günler her bir staj döneminin %20’sinden fazla olamaz. Staj 

süresini herhangi bir nedenle tamamlayamamış olanlar, mezun olabilmek için bu 

yönerge esasları uyarınca yapılması gereken stajları başarı ile tamamlamak 

zorundadırlar. 

 

5. Zorunlu stajımı bölerek iki farklı yerde farklı zamanda yapabilir miyim? 

 

Evet. Staj 30 iş gününü toplamda karşılayacak şekilde yapılabilir. Ancak bunun için her 

bir staj dönemi için yeniden evrak düzenlenmesi ve başvuru yapılması gerekmektedir. 

 

6. En erken ne zaman stajımı yapabilirim?  

 

Öğrenciler stajlarına, en erken 4. yarıyılın sonunda başlayabilirler. 



 

7. Staj yapmak istiyorum. Staj yerimi nasıl ayarlayabilirim? 

 

Yurtiçi veya Yurtdışında kendi imkânlarıyla bulacakları özel / resmi işyerlerinde staj 

yapabilirler. İşyeri hakkında yeterli düzeyde bilgi vermeleri ve işyeri yetkililerince staj 

yapmak üzere kabul edildiklerini belgelemeleri, bölüm staj komisyonu ve/veya fakülte 

staj komisyonu tarafından staj yapmaları için karar verilmesi gerekir. İmkanlar 

ölçüsünde bölüm staj komisyonu da öğrencilere staj yerinin temin edilmesi konusunda 

yardımcı olabilir.  

 

8. Staj yerimi ayarladım. Gerekli belgeleri en geç ne zaman bölüme teslim 

edebilirim?  

 

Staj başlangıcının en geç 30 gün öncesine kadar, staj komisyonunun gözetiminde 

hazırlayıp staj yapacakları işletmeye onaylattırdıkları zorunlu staj form belgelerini 

dekanlığa teslim etmek zorundadır. 

 

9. Gönüllü staj yapabilir miyim? Bunun için ne yapmam gerekir?  

 

Gönüllü staj kendi imkanları dahilinde öğrencinin Kabul aldığı ve stajını tamamladığı 

bir süreçtir. Gönüllülük esası ile yapılan stajlarda Sosyal Güvenlik Kurumuna 

öğrencinin girişi yapılmadığı için iş kazası gibi olumsuz durum ve olaylarda sorumluluk 

tamamen öğrenciye aittir.  

 

10. Staj yapabilmem için gerekli belgeler nelerdir? 

 

Fotoğraflı ve fakülte tarafından onaylı 3 nüsha zorunlu staj formu ile bu forma ekli nüfus 

cüzdan fotokopisinin, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası girişi yapılmak üzere staj 

başlangıç tarihinden en az 30 gün önce bölüm sekreterliğine iletmek gerekir. 

 

11. Staja başladım. Ancak bazı nedenlerden ötürü stajımı tamamlayamadım. Ne 

yapmam gerekir?  

 

Stajı eksik olan veya işyerinde başarılı olamayan öğrenci, stajını aynı iş yerinde veya 

ilgili bölüm staj komisyonunun uygun görmesi ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 

Başkanlığına bildirilmesi halinde başka bir işyerinde tamamlayabilir.  

 

12. Sigorta işlemlerimi tamamlamadan staja başlamamın ne gibi bir sakıncası var?  

 

5510 Sayılı Genel Sağlık Sigortasının 5. maddesi ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim 

Kanununda 17/4/2008 tarih ve 5754/3 sayılı maddesi ile yapılan değişiklik gereğince, 

yükseköğrenimleri sırasında yurt içinde zorunlu işyeri eğitimine tabi tutulan 

öğrencilerin, “iş kazası ve meslek hastalığı sigortası” primlerinin işyeri eğitimi 

süresince öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu tarafından ödenmesi zorunludur. 

Yasanın emredici hükmüne rağmen ilgili birime bilgi vermeden “sigortasız” olarak staja 

başlayanlar ile ilgili olarak doğabilecek herhangi bir yükümlülükten üniversitemiz 



sorumlu tutulamaz. Stajlarını yurt dışında yapan öğrenciler, iş kazası ve meslek hastalığı 

sigortasından yararlanamaz. 

 

13. Sigorta işlemlerim için bildirdiğim staj tarihlerimde yanlışlık var. Ne olacak?  

 

Öğrenci bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine giriş işlemlerinde zorunlu staj 

formu üzerinde bulunan staja başlama ve bitiş tarihleri esas alınacağından, verilen yanlış 

ve eksik bilgilerden öğrenci ve ilgili birimler sorumlu olacaktır. 

 

14. Staj defterimi nereden alabilirim? 

 

Staj defterini bölüm sekreterliğinden temin edebilirsin. 

 

15. Staj süresince neler yapacağım? 

 

Staj süresince staj defterinin belirli kurallara uygun bir şekilde doldurulması gerekir. 

1. Staja başlayan her öğrenci, staj defterini ve staj değerlendirme formunu staj 

yaptığı birimin yetkilisine teslim etmekle yükümlüdür. 

2. Staj defterinin ilk sayfası, yapılacak olan çalışmanın haftalara göre dağılımını 

göstermektedir. Bu sayfa ilgili birim sorumlusu ile işletmenin staj işlerinden 

sorumlu yöneticisi tarafından onaylanmalıdır. 

3. Çalışma programını izleyen sayfalarda yer alan ve haftanın günleri boyunca 

yapılan çalışmaların dökümünü gösteren formlar bulunmaktadır. Bu formlar her 

gün doldurulur ve haftanın son günü çalışmaları kontrol eden işyeri sorumlusu 

tarafından onaylanır. 

4. Staj defterinin sonunda, öğrencinin staj programında belirtilen staj konularını 

sürelerine göre, günlük/haftalık çalışmalarını ayrıntılı olarak rapor edeceği 

sayfalar bulunmaktadır. Bu sayfalar öğrenci tarafından gerektiği şekilde 

doldurulup, işyeri sorumlusuna onaylatılır. 

5. Staj defterinin bütün sayfaları onaylı olmalıdır. Üzerinde, imza, kaşe, mühür 

veya tarihler bulunmayan, silinti, kazıntı ve usulüne uygun olmayan düzeltme 

yapılan staj raporları/defterleri kabul edilmez. 

6. Bir işyerinde staj yapan öğrenciye doğrudan doğruya iş ya da görev veren ve 

onu denetleyen kişi o öğrencinin staj yöneticisidir. Staj yöneticisi, staj yapan 

öğrenci ile aynı veya yakın ve/veya ilgili staj komisyonu tarafından kabul 

edilebilecek bir branştan lisans mezunu olmak zorundadır. Staj yöneticisi, staj 

raporlarını denetler, onaylar, öğrenciye verir ve staj sicil fişini doldurarak gizli 

zarf içerisinde ilgili fakülteye gönderir. Her öğrenci stajını bu yönerge esasları 

ve işyerindeki staj yöneticisi tarafından belirlenen çalışma program ve esaslarına 

uygun olarak yapmak zorundadır. 

 

16. Stajımı tamamladım. Neler yapmam gerekiyor?  

 

Stajını tamamlayan öğrenciler en geç stajın bitimini izleyen öğretim yılında  güz dönemi 

için en geç Kasım ayı içinde; bahar döneminde ise Nisan ayı içinde staj defteri/ raporunu 

teslim etmelidir. (Kasım ve Nisan ayları dışında staj defteri kabul edilmeyecektir.) 

 



17. Staj raporu nasıl teslim edilmeli? 

 

Öğrencilerin sunmuş oldukları staj raporları staj yöneticisinden kapalı zarf içerisinde 

imzalı/ kaşeli olmalıdır. Zarf içinde olmayan, staj defteri içinde verilen staj raporları 

kabul edilmez. 

 

18. Staj sonucum en geç ne zaman açıklanır?  

 

Staj komisyonları, stajlar hakkındaki değerlendirme raporlarını öğretim yılının en geç 

11. haftasının sonuna kadar hazırlar ve ilgili birimin panosunda ilan eder. Bu komisyon 

son değerlendirmesini ilgili yarıyılın sonuna kadar varsa fakülte staj komisyonuna 

sunar; bu durumda nihai kararı fakülte staj komisyonu verir.  

 

19. DGS ile geldim. Önceden yaptığım stajım kabul edilir mi?  

 

Hayır. Bu öğrenciler stajlarını bu yönergeye uygun olarak yeniden yaparlar. 

 

20. Yatay geçiş yaptım. Önceden yaptığım stajım kabul edilir mi? 

 

Yatay geçiş yapan öğrencilerin stajları belgelendirdikleri takdirde bölüm staj 

komisyonu kararına göre kabul edilebilir. 

  

 

 

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 

Staj Komisyonu 

 


