STAJLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR
1) Staj defterinin her sayfasını işletme sorumlusuna imzalatmamız gerekiyor mu yoksa
defter sonunun imzalanması yeterli mi?
Cevap: Takvimin her haftasını ve defterin sonundaki kısmı imzalatmanız gereklidir. Firma
yetkililerinin kaşe vurması da gerekiyor. Ancak defterin her sayfasını incelemeliler. İmzalar defterin
onlar tarafından kontrol edildiği, içindeki bilgilerde onlar açısından bir sakınca olmadığı ve tüm
bilgileri onayladıkları anlamına geliyor.
2) İş takviminde gün gün yapılan işler için ayrıntılı olarak bilgi vermek gerekiyor mu
gerekiyorsa 24 sayfa olması mı gerekiyor?
Cevap: Takvimde her gün yapılan işleri genel başlıklarla verebilirsiniz. Sayfa sayısı 24’ten fazla
olabilir. O gün için yapılan işlerin hangi sayfalar arasında olduğunun yazılması yeterlidir.

3) Daha önce gönderdiğim kabul belgesinde belirtilen staj başlama ve bitiş tarihlerini

değiştirmek istiyorum. Değiştirdiğim tarihleri staj yapacağım firma da onayladı. Tarih
değişikliği, başlama belgesiyle birlikte okula fakslanacaktır. Başka yapmam gereken
bir şey var mı?
Cevap: Staj Komisyonundan onay alarak değiştirmeniz mümkündür. Burada önemli husus
sigortanızın da yeni tarihlere göre yapılmasıdır.
Fakültedeki sigorta işlerinizle ilgilenen staj
bürosuna yeni tarihleri gösteren kabul belgesi ile başvurarak sigorta tarihlerini de değiştirmeniz
gerekiyor.
4) Laboratuvar stajının bir kısmını mikrobiyoloji laboratuarında yapmamız gerekiyor mu,
yoksa kalite kontrol yeterli olur mu 12 gün için?
Cevap: Belirli bir laboratuar zorunluluğu yok. Ancak staj yaptığınız firmadaki tüm laboratuarlarda
çalışmanız beklenmektedir.
5) 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 işgünü (Firma
Cumartesi günü çalışıyorsa o da işgünü sayılır) ayırabiliyorsanız, stajınızı yaz okulu sırasında
yapabilirsiniz.
6) Staja başlama belgesini fakülteye ne zamana kadar teslim edebilirim?
Cevap: Staj başlama belgesini firma onayladıktan sonra staj başlangıç tarihinden itibaren 5 gün
içinde faksla (212 2852925) veya elden Fakülte staj birimine ulaştırmalısınız.
7) Staj bitiş belgesini fakülteye ne zamana kadar teslim edebilirim?
Cevap: Staj bitiş belgesini firma onayladıktan sonra staj bitiş tarihinden itibaren 7 gün içinde
faksla (212 2852925) veya elden Fakülte staj birimine ulaştırmalısınız.
8) Staj defterini ne zaman ve nereye teslim edeceğim?
Cevap: Staj defteri ve anket formları, en geç stajın yapıldığı dönemi izleyen öğretim yarı yılının ilk
ayı sonuna kadar Bölüm staj komisyonuna teslim edilmelidir.
9) 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 staj yapmanıza izin verilebilir. Bölüm
kararını Bölümden veya Fakülteden öğrenebilirsiniz.
10) 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 ve İşveren
değerlendirme formunun (veya İşveren anketi) birer kopyasını ekleyiniz. Başvurunuz Bölüm
tarafından değerlendirilecek ve kabul edilip edilmediği size bildirilecektir.
11) Staj defterini el yazısı ile mi bilgisayar kullanarak mı yazmalıyım?
Cevap: El yazısı ile yazılmalıdır.
12) Firmadan aldığım staj kabul belgemi Fakülteye faksladım. Staja başlamam için başka
bir işlem yapmam gerekiyor mu?
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Cevap:
Evet.
Fakülte
Staj
Bürosuna
giderek
kabul
belgenizde
belirtilen
staj
başlangıç ve bitiş tarihlerine göre sigorta yaptırmanız gerekiyor. Sigorta yaptırmadan staj
yapamazsınız. Ayrıca staja başlamadan önce İTÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminde Eğitim alınması
gerekmektedir.
13) Firmadan aldığım staj kabul belgemde neler belirtilmesi gerekiyor?
Cevap: Firmanın adı, adresi, stajın başlama ve bitiş tarihleri, hangi stajı yapacağınız ve varsa
firmanın hangi Bölümünde yapacağınız bilgilerinin staj kabul belgesinde belirtilmesi gereklidir.
14) Laboratuvar stajımı çeşitli nedenler yüzünden 24 işgünü yerine 20 işgünü yapma
durumum ortaya çıktı. Kalan süreyi Üretim stajımda tamamlayabilir miyim?
Cevap: Hayır. Laboratuvar stajınızdan kalan bu az süreyi staj yaptığınız yerde tamamlayın. Bu
sigorta işlemleri açısından bir zorunluluktur. 24 işgünlük stajınızı çeşitli sebeplerle (izin, hastalık,
bayram tatili vs) ardı ardına yapamıyorsanız bile sorun değil, aynı iş yerinde kalan sürenizi mutlaka
tamamlamanız gerekmektedir. Ayrıca staj bitiş tarihini Fakülte Staj Bürosuna bildirmeniz gerekiyor.
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