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STAJLAR HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR 
 (Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri için) 

 
S. Stajlara ne zaman başlayabilirim (gönüllü veya zorunlu) ? 

C. Stajlara 2. sınıf tamamladıktan sonra başlanılabilir. Gönüllü staj için herhangi 
bir ders almaya gerek yoktur. Zorunlu staj I için Mdbf299.s01, zorunlu staj II için 
Mdbf399.s01 derslerine staja başlamadan önce kayıt olunması gerekmektedir. 
 

S. Staj yeri bulamıyorum ne yapabilirim ? 

C. Üniversitemiz bünyesinde bulunan kariyer ofisi ile irtibata geçebilirsiniz. 
 

S. Zorunlu stajlar hakkında bilgi alabilir miyim? 

C. Öğrenci, proje tabanlı müfredata bağlı ise, toplam 80 işgünlük stajını en az iki 
ayrı dönem ve iki farklı iş yerinde yaparak başarı ile tamamlaması gerekir. Öğrenci 
bir iş yerinde en az 30 işgünü staj yapabilir. 
Öğrenci, proje tabanlı müfredata bağlı değil ise, toplam 40 işgünlük stajını en az 
iki ayrı dönem ve iki farklı iş yerinde yaparak başarı ile tamamlaması gerekir. 
Öğrenci bir iş yerinde en az 15 işgünü staj yapabilir. 
 

S. Zorunlu stajlarımı tamamlamadan mezun olabilir miyim? 

C. Zorunlu stajlarınızı başarı ile tamamladan mezun olamazsınız. 
 

S. Staj yapacağım işyeri için aranan nitelikler nelerdir? 

C. Staj yapacağınız yerde en az bir bilgisayar mühendisi veya bir elektronik 
mühendisi olmalıdır. Yapılan iş bilgisayar mühendisinin çalışma alanına uygun 
olmalı ve işyerinde yeterli donanım/personel bulunmalıdır. 
 

S. Stajlar için üniversitemiz Sgk sigorta girişi yapmakta mıdır? 

C. Üniversitemiz staj yapan tüm öğrencilerimizin Sgk sigortalarını karşılamaktadır. 
 

S. Zorunlu staj dersine kayıt oldum ve staj yapacağım firmayı ayarladım. Bundan 
sonra nasıl bir yol izlemeliyim? 

C. Kariyer Merkezi web sitesi üzerinden  https://kariyer.khas.edu.tr online olarak 
staj başvurunuzu tamamlamalısınız. Staj başvuru tarihi ile staj başlangıç tarihden 
en az 15 işgünü önce olmalıdır. Başvuru yapılırken zorunlu staj seçeneği 
işaretlenmelidir. 15 işgününden daha az bir aralık mevcut ise staj komisyon üyeniz 
ile irtibata geçin. 
 

S. Zorunlu staj I ve/veya zorunlu staj II dersine kayıt oldum. Takip eden dönemde 
staj yeri ayarlayamadım. Bir sonraki dönem tekrar bu dersi almalı mıyım? 

C. Hayır. Üniversite hayatınız boyunca zorunlu staj I ve zorunlu staj II derslerine 
bir kez kayıt olmanız yeterlidir. 
 

S. Staj esnasında dikkat etmem kurallar var mıdır? 

C. Staj yapılan firmanın çalışma sürelerine ve iş akışına uyulmalıdır. 
Öğrencilerimize tavsiyemiz staj günü sonunda, o gün yapılan çalışma hakkında 
detayları staj defterine aktarmalarıdır. 
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S. Staj bitiminde teslim etmem gereken evraklar nelerdir? 

C. Staj bitiminde https://fens.khas.edu.tr/tr/egitim/zorunlu-staj sitesinde şablonları 
ve örnekleri verilen üç belge hazırlanmalıdır. Bu belgeler staj defteri, staj 
değerlendirme formu, firma değerlendirme anketidir. Staj değerlendirme formunda 
ilgili firmanın mührü ve firma yetkililerinin imzası bulunmalıdır. Staj defterinde ise 
sizinle staj esnasında ilgilenen yetkili mühendisin imzası gereklidir. 
 

S. Staj yerimde Cumartesi/Pazar ve/veya Milli/Dini bayramlarda çalıştım. Bunun 
için ek bir belge teslim etmeli miyim? 

C. Evet. Öğrencilerimiz haftaiçi işgünleri dışında mesai yaptıkları tarihleri açıkca 
belirten firma tarafından kendilerine verilen belgeyi teslim etmelidirler. Bu belgede 
X adlı stajyerimiz Y adlı firmamızda Z tarihlerinde tam gün mesai yapmıştır 
şeklinde bir ifade bulunmalıdır. Bu belgede ayrıca yetkilinin imzası ile birlikte 
firmanın mührünü olmalıdır. 
 

S. Staj bitiminde evrakları nasıl teslim edebilirim? 

C. Staj bitiminde tüm evraklarınızı Kariyer Merkezi web sitesinde online olarak 
sisteme yüklemelisiniz. Firmayı değerlendirdiğiniz anketi site üzerinden 
doldurabilirsiniz. Ek belgeleri (örn. cumartesi çalışma belgesi, sağlık raporu) ise 
staj defterinin sonuna ekleyebilirsiniz. 
 

S. Staj evraklarını en son ne zaman sisteme yükleyebilirim? 

C. Stajınız eğer akademik dönem içerisinde bittiyse, staj bitimini takip eden 3 hafta 
içerisinde sisteme yüklenmiş olmalıdır. Stajınız eğer ders dönemi dışında bittiyse 
takip eden akademik dönemde dersler başladıktan sonra en geç 3 hafta içerisinde 
sisteme yüklenmiş olmalıdır. 
 

S. Staj evraklarını sisteme yüklemem için verilen son tarihi geçirdim ne 
yapabilirim? 

C. Son tarihi geçirdiyseniz stajınız geçersiz sayılır, staj dersine tekrar kayıt 
olmadan farklı bir firmada tekrar staj yapmanız gerekmektedir. Son tarihi 
kaçırmanız için makul bir mazeretiniz var ise bunu belirten dilekçe ile ilgili 
Bilgisayar Mühendisliği staj komisyonuna başvurabilirsiniz. 
 

S. Staj evraklarımı teslim ettim. Ne zaman ve nasıl değerlendirme sonuçlarını 
öğrenebilirim? 

C. Stajların değerlendirme işleminin bitmesi yoğunluğa bağlı olarak sisteme son 
yükleme tarihinden 1 ay sonrasıdır. Staj değerlendirme sonuçları 
https://fens.khas.edu.tr/tr/egitim/zorunlu-staj sitesinde ilan edilir. Staj 
değerlendirme sonuçları kabul, red, ve düzeltme şeklindedir. 
 

S. Staj değerlendirme sonucumu https://fens.khas.edu.tr/tr/egitim/zorunlu-staj 
gördüm, kabul gün sayımı nasıl kontrol edebilirim? 

C. Sparks üzerinden mezuniyet simülasyonu aracılığıyla zorunlu staj I ve II dersleri 
için kabul edilen gün sayınızı görebilirsiniz. 
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S. Staj değerlendirme sonucumu https://fens.khas.edu.tr/tr/egitim/zorunlu-staj 
gördüm, red nedenini öğrenebilir miyim? 

C. Staj komisyon üyenize ulaşarak nedenini öğrenebilirsiniz. En sık karşılaşılan 
red nedenleri: staj evraklarının son teslim tarihi geçmesine rağmen sisteme 
yüklenmemesi, staj süresince yapılan kontrol aramalarında stajyere işyerinden 
ulaşılamamasıdır. 
 

S. Staj değerlendirme sonucumda düzeltme aldım. Bunun nedenini ve neler 
yapmam gerektiğini öğrenebilir miyim? 

C. Sonuçlar açıklandığı gün düzeltme alan öğrencilerimize eksiklerini belirten bir 
elektronik posta gönderilir ve ne zamana kadar neler yapmaları gerektiği anlatılır. 
 

S. Pandemi dönemine özel haklar nelerdir? 

C. Normal işleyişte öğrenciler ders aldıkları akademik dönem içerisinde staj 
yapamazlar sadece tatil dönemlerinde (ara tatil, yaz tatili) staj yapabilir. Pandemi 
süresince öğrencilerimize dönem içinde staj yapabilme hakkı sunulmuştur. Bu hak 
sadece çevrimiçi/uzaktan yapılacak stajlarla sınırlandırılmıştır. 
Mezun olabilecek durumda (7-8.dönem öğrencilerimiz) olan ama pandemi 
döneminde staj yeri bulamayan öğrencilerimiz için staj ödevi/projesi şeklinde staj 
olanağı sunulmaktadır. Detaylar için ilgili staj komisyon üyesine danışabilirsiniz. 
 

S. Derslerimi tamamladım ama zorunlu stajlarım kaldı, mezun olabilmek için 
dönem içerisinde staj yapabilir miyim? 

C. Evet, sadece zorunlu stajları kalan öğrencilerimiz tüm stajlarını ders döneminde 
tamamlayabilir. 
 

S. Bilgisayar staj komisyon üyeleri kimlerdir ve bu kişilere nasıl ulaşabilirim? 

C. Dr. İlktan Ar’a 1206 dahili numara ile veya ilktana@khas.edu.tr email adresiyle, 
Doç. Dr. Habib Şenol’a 1410 dahili numara ile veya hsenol@khas.edu.tr e-posta 
adresiyle ulaşabilirsiniz. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Düzenlenme tarihi 29.Aralık.2021 


