
STAJLAR HAKKINDA GELEN SORULAR 

 

S-1) Staj hakkında bilgilendirir misiniz? 

C-1) 2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemi staj-1 ve staj-2 eğitimini yapmak isteyen 

öğrencilerimiz öncelikle Bölüm Staj Yönergesini ve Fakülte Staj Uygulama 

Yönergesini dikkatle okumalıdır. 

Staj -1 yapabilmek için 2021 Bahar döneminde en az 4. yy. derslerini almış olması ve Staj-2 

yapabilmek için en az 6.yy. derslerini almış olması gerekmektedir. Staj-1 yapılmadan Staj-2 

yapılamaz.   

Bu kriterleri sağlayan öğrencilerimiz, Bölüm staj yönergesinde belirtilen şartları sağlayan staj 

yapabileceği bir işletmeyi tespit edip uygunluğu konusunda belirtilen yönetmeliği dikkat 

almalıdır. 21 Mayıs 2021 17:30’a staj yapacak öğrencinin Staj Kabul Formu'nu, staj yapacağı 

komisyon tarafından onaylı işletmeye imzalatıp ve Öğrenci Beyan ve Taahhütnamesi ile 

birlikte Bölüm Sekreteri Hasan Alper BABALIK'a ulaştırması gerekmektedir. Kargo ile 

belgelerini teslim edecek öğrencilerimiz için adres; 

Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği Bölüm Sekreterliği, Kat:3, PK:42075 Selçuklu / KONYA 

 

S-2) Staj ayarlamaya çalışıyorum fakat kaç gün yapmamız gerekiyor? 

C-2) Staj-1 30 iş günü, Staj-2 30 iş günü şeklinde olmalıdır. (Bayram ve resmî tatiller iş günü 

olarak sayılmaz.) 

 

S-3) Geçen dönem staj yapamamıştık pandemiden dolayı. Başvuracağım bazı firmalar zorunlu 

staj olduğuna dair onaylı/mühürlü belge istiyor. Onaylı zorunlu staj belgesini nasıl elde 

edebilirim?  

C-3)metmuh@selcuk.edu.tr adresine mail atarak talep edebilirsiniz. 

 

S-4) Staj yapacağımız yerde mühendis olması zorunlu mu? Zorunlu ise hangi alanlarda 

olmalıdır? 

C-4) Staj yerinde mühendis olması zorunludur. Metalurji ve malzeme mühendisi ve ilgili 

mühendisliklerinin (seramik, malzeme bilimi vb.) yanı sıra Makine mühendisi, Endüstri 

mühendisi olabilir.  

 

 

 

https://tf.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/033002/Metalurji_ve_%20Malzeme_%20Muhendisligi_Staj_Y%C3%B6nergesi.pdf
https://tf.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/033/staj_yonerge.pdf
https://tf.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/033/staj_yonerge.pdf
https://tf.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/033002/Form2-staj%20kabul%20formu.xls
https://tf.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/033002/Form5-BEYAN%20TAAHH%C3%9CTNAMES%C4%B0.pdf
mailto:metmuh@selcuk.edu.tr


S-5) Her yer kabul ediliyor mu? 

C-5) Kabul edilen yerler hakkındaki şartları bölüm sayfamızdaki Met. ve Malz. Mühendisliği 

Staj Uygulama Esasları linkinden ulaşabilirsiniz. (Bkz Staj Yapılabilecek İşyerlerinin 

Özellikleri) 

 

S-6) Final haftasındaki sınavlarımız 1 hafta olsa, 2. Haftasında staja dahil edebiliyor muyuz? 

C-6) Maalesef Final haftaları resmi eğitim dönemi içinde olduğu için bu süreçlerde staj 

yapılamaz. Aynı durum bütünlemeler içinde geçerlidir. 

S-7) Bu dönem staj olacak mı? 

C-7) Evet bu dönem staj olacak. 

• 2. Sınıf öğrencileri bu yaz döneminde Staj-1’lerini yapabilirler.  

• 3. Sınıf öğrencileri bu yaz döneminde Staj-2’yi yapabilirler. (Eğer geçen yaz Staj-1’i 

yaptılarsa)  

• Geçen Yaz Staj-1’i (pandemi veya özel sebeplerden dolayı) yapamadılarsa bu yaz 

döneminde önce Staj-1 sonra Staj-2 olacak şekilde yapabilirler. 

 

S-8) Staj 1'i demir döküm fabrikasında, staj 2'yi çelik döküm fabrikasında yapabilir miyim? 

C-8) Maalesef iki bölümde temelde döküm olduğu için uygun değildir. (Yönergedeki 

alanlardan en az iki farklı alanda yapılması lazım) 

 

S-9) Staj başlangıç ve bitiş tarihleri hakkında bilgi verebilir misiniz? 

C-9) Staj yapacağı tarihleri belirlerken final ve bütünleme sınav takvimine ve tatil günlerine 

dikkat ederek form 2 belgesini düzenlemelidir. 

Haftada 5 iş günü (cumartesi hariç) staj eğitimi alınacaksa; 

➢ Staj-1 veya Staj-2’den biri yapılacaksa; 28.06.2021- 27.09.2021 tarihleri arasında 30 

iş günü (Bayram ve Resmî Tatiller hariç) olmalıdır.  

 

➢ Staj-1 ve Staj-2 aynı yaz döneminde yapılacaksa stajlarının başlangıç ve bitiş tarihleri 

aşağıdaki gibi olmalıdır. 

• Staj-1 başlangıç: 28.06.2021, Staj-1 Bitiş: 13.08.2021  

• Staj-2 başlangıç 16.08.2021, Staj-2 bitiş 27.09.2021  

 

 

https://tf.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/033002/Metalurji_ve_%20Malzeme_%20Muhendisligi_Staj_Y%C3%B6nergesi.pdf
https://tf.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/033002/Metalurji_ve_%20Malzeme_%20Muhendisligi_Staj_Y%C3%B6nergesi.pdf


Haftada 6 iş günü (cumartesi dahil) staj eğitimi alınacaksa; 

➢ Staj-1 veya Staj-2’den biri yapılacaksa; 28.06.2021- 27.09.2021 tarihleri arasında 30 

iş günü (Bayram ve Resmî Tatiller hariç) olmalıdır.  

  

➢ Staj-1 ve Staj-2 aynı yaz döneminde yapılacaksa stajlarının başlangıç ve bitiş tarihleri 

aşağıdaki gibi olmalıdır. 

• Staj-1 başlangıç: 28.06.2021, Staj-1 Bitiş: 06.08.2021 

• Staj-2 başlangıç 07.08.2021, Staj-2 bitiş 11.09.2021 

 

* NOT: Yazın iki stajı birden yapacak öğrenciler için, 2021-2022 eğitim öğretim yılının 

başlangıç tarihleri belli olmadığı için staj yerlerini ayarlarken imkan varsa cumartesi dahil 

firmaları tercih etmeleri tavsiye edilir. Dönem başlangıç tarihleri ile çakışması durumunda o 

günler stajdan düşülecektir. 

Resmi Tatiller 

• 15 Temmuz (Perşembe) Demokrasi Bayramı 

• 19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı Arifesi 

• 20 Temmuz (Salı) Kurban Bayramı 1.gün 

• 21 Temmuz (Çarşamba) Kurban Bayramı 2.gün 

• 22 Temmuz (Perşembe) Kurban Bayramı 3.gün 

• 23 Temmuz (Cuma) Kurban Bayramı 4.gün 

• 30 Ağustos (Pazartesi) Zafer Bayramı 

 

 

 

 


