
1. Toplamda kaç günlük staj yapmamız gerekiyor? 

Mezuniyetten önce 40 günlük stajı yerine getirmeniz gerekmektedir. 

2. 40 Günden fazla yapabilir miyim? 

Evet, yapabilirsiniz. Ek günler gönüllü staj olarak değerlendirilecektir. 

3. Stajımı üniversitenin ilk yılından hemen sonra yapabilir miyim? 

Hayır, zorunlu staj yapmaya hak kazanmak için en az üçüncü sınıf öğrencisi (5. ve 6. dönem) olmanız 
gerekir. Üçüncü sınıf bir öğrenci olduğunuzda staj süresinin 20 günü geçemeyeceğini unutmayınız. 
Ancak, yine de gönüllü stajlar yapabilirsiniz. 

4. İkiye bölmek yerine (20+20 gün) 40 günlük stajı kesintisiz yapabilir miyim? 

Evet, stajınızı bir kerede yapmanıza izin verilir. Ancak, son sınıf veya mezun olacak bir öğrenci 
olmalısınız (7. ve 8. dönemler). 

5. Staj 20 günden az sürebilir mi? 

Hayır, staj en az 20 gün sürmelidir. 

6. Stajımı akademik bir dönemde yapabilir miyim? 

Hayır. Staj süreleri, öğrencinin ders kaydı yaptırdığı bir akademik dönemle (güz, ilkbahar, yaz) 
örtüşemez. 

7. Bir "akademik dönem" ne zaman başlar ve biter? 

Derslerin başlangıcı ile bütünleme sınavlarının sonu arasındaki süre akademik bir dönemdir. Lütfen 
her dönem için akademik takvime bakınız. 

8. Staj süresi ulusal bayramlarla çakışabilir mi? 

Staj yaptığınız ülkenin ulusal bayramlarını toplam süreden düşmeniz gerekir. 

9. Staj süresi cumartesileri içerebilir mi? 

Hayır, öğrenci hafta sonları çalışsa bile staj süresi hafta sonlarına denk gelemez. 

10. Stajımı sömestr tatilinde yapabilir miyim? 

Evet, ancak Güz ve Bahar akademik dönemleri arasında en az 20 iş günü olmalıdır (yani Güz 
bütünleme sınavlarının bitiminden Bahar derslerinin başlangıcına kadar.) 

11. Stajımı nerede yapabilirim? Seçilecek şirket hakkında herhangi bir kural var mı? 

Öğrenciler stajlarını Bilgi ve iletişim Teknolojileri sektöründe (örneğin yazılım şirketleri, kurumsal 
finans şirketleri, Ar-Ge merkezleri / şirketleri, hizmet sağlayıcılar (internet, bulut bilişimi vb.)), veri 
merkezleri, e-ticaret şirketleri, büyük BT departmanlarına sahip bankalar ve fabrikalar, 
üniversitelerde araştırma laboratuvarları). Kısaca firmanın yaptığı işlerin Bilgisayar Mühendisliğinin en 
az bir alanı ile örtüşmesi gerekmektedir. Ayrıca staj süresince öğrenciye rehberlik edecek 
süpervizörün Bilgisayar, Bilişim, Yazılım, Elektronik veya Telekomünikasyon Mühendislerinden biri 
olması gerekir. 

12. Bölüm staj teklif ediyor mu veya stajların düzenlenmesine yardımcı oluyor mu? 



Bölümün staj protokolü imzaladığı şirketler var (Bkz. https://muhf.iku.edu.tr/tr/zorunlu staj) Ayrıca, 
profesörlerden olası fırsatları isteyebilirsiniz. 

13. Staja başlamadan önce izlemem gereken adımlar nelerdir? 

Staj Süreci Akış Şemasına bakınız (https://muhf.iku.edu.tr/tr/zorunlu-staj ) 

14. Bölüme Zorunlu Staj Formu göndermeli miyim? 

Hayır. Bu form şu anda üniversitenin zorunlu stajı veya sigorta poliçesi hakkında sertifika isteyen 
şirketler için resmi kanıt olarak kullanılmaktadır. Şirket böyle bir belge talep ederse, doldurun ve 
sadece şirkete gönderin. 

15. Staj Yönetim Sistemi üzerinden ne zaman başvuru yapmalıyım? 

Staj Yönetim Sistemi üzerinden, stajınızın başlangıç tarihinden en az 10 gün önce staj başvurusunda 
bulunmanız gerekmektedir. Aksi takdirde, sistem başvurunuzu danışmanınıza göndermenize izin 
vermez. 

16. Şu anda sigortalıyım. Staj Yönetim Sistemi üzerinden başvuru yapmalı mıyım? 

Evet. Mevcut sigortanız etkilenmeden kalacaktır. 

17. Staj kurslarına ne zaman kayıt yaptırmalıyım? 

İdeal durumda, stajlarınızı yaz tatilinde tamamlar, ardından ilgili staj kurslarını bir sonraki Güz 
döneminde kaydedersiniz. Diğer seçenekler: 

- - yarıyıl tatilinde staj yapmak + dersi Bahar döneminde almak. 

- yaz okulunda staj yapmak + yaz okulunda ders almak. 

Bu seçenek yalnızca aşağıdaki durumlarda dikkate alınmalıdır 

o mezun olacak bir öğrenciyseniz, 
o yaz okulunda herhangi bir kursa kayıt yaptırmayacaksınız, 
o öngörülen staj süresi yaz okulu final sınavlarının bitiminden önce sona erecekse. Lütfen 

akademik takvimi kontrol ediniz. 

- bir akademik dönemde (güz/bahar) staj yapmak + aynı dönem içinde ders (ler)i almak. Bu seçenek 
yalnızca aşağıdaki durumlarda dikkate alınmalıdır 

o mezun olacak bir öğrenciyseniz, 
o dönemde herhangi bir derse kayıt yaptırmayacaksınız, 
o öngörülen staj süresi, bütünleme sınavlarının bitiminden önce sona erecekse. Lütfen 

akademik takvimi kontrol ediniz. 

18. Mezun olacak bir öğrenciyim, yaz okulunda staj kurslarına kayıt yaptırdım, ancak stajım yaz 
okulu final sınavlarının bitiminden önce tamamlanmayacak. Ne yapmalıyım? 

Dersleri bir sonraki Güz döneminde tekrar kaydedin. Mezun olacak bir öğrenci olduğunuz için dönem 
sonuna kadar beklemenize gerek yok. Raporunuz gönderildikten sonraki birkaç gün / hafta içinde 
notlandırılacaktır. Notlarınız girildikten sonra mezuniyetiniz için başvurabilirsiniz. 

19. Staj raporumu ne zaman göndermeliyim? 
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Bir sonraki Güz veya Bahar döneminden sonraki iki hafta içinde. Son sınıf bir öğrenciyseniz, stajınızı 
bitirdikten sonraki iki hafta içinde başvurmanız gerekir. 

20. Staj raporumu kime göndermeliyim? 

Akademik danışmanınıza. 

21. Stajımı bitirdim; ancak Güz döneminde Erasmus değişiminde olacağım için staj ders(ler)i 
alamayacağım. Ne yapmalıyım? 

Staj raporunuzla birlikte akademik danışmanınıza bir dilekçe gönderin. Dilekçede durumunuzu belirtin 
ve raporunuz için ertelenmiş bir değerlendirme talep edin. 

22. Staj raporunun yazılı bir kopyasını mı yoksa elektronik bir kopyasını mı teslim etmeliyim? 

Pandemideki kısıtlamalar sırasında raporlar e-posta yoluyla gönderildi. Ancak yeni düzenlemelerde 
raporlarınızın yazılı/basılı kopyalarının danışmanlara sunulması gerekmektedir. Raporunuzla birlikte, 
damgalı bir zarfın içine alınmış şirket değerlendirme formunu da göndermelisiniz (raporunuza sayfa 
olarak eklenmemiş şekilde). 

23. Raporumda ne imzalanmalı? Resmi bir şirket damgasına ihtiyaç var mı? 

Kapak sayfası ve şirket değerlendirme formu. Evet, resmi pullar da olmalı. 

24. Rapor ne kadar sürmeli? 

Haftada neredeyse bir sayfalık metnin doldurulması beklenen bir uygulamadır. Görsel içerikler ek 
sayfalara yayılabilir. 

25. Elle yazmalı mıyım? 

Hayır, yazmamalısınız. 


