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ZORUNLU STAJ YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ 
İŞLETME YÖNETİMİ & MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 

PROGRAMI 
ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN SIKLIKLA SORULAN SORULAR 

1) STAJ NEDİR? 
Staj,  öğrencinin mezun olabilmesi için Ege Meslek Yüksekokulu ve öğrencinin 
kayıtlı olduğu önlisans bölümü tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde 
belgelenerek ‘Staj Komisyonu’ tarafından onaylanan, bir işletmede çalışma 
sürecidir.  

2) TRANSKRİPTİMDE E.D.Ö. OLARAK YAZAN DERS KODU STAJ MI DEMEK? 
Evet. E.D.Ö. Endüstriye Dayalı Öğretim’in kısaltmasıdır. Bu da öğrenciler için 
staj yükümlülüğü anlamına gelmektedir.  

3) STAJIMI KAÇ GÜN YAPACAĞIM? 
Eğitim müfredatımıza göre İşletme Yönetimi ve Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları bölümleri öğrencilerimizin en az 30 işgünü staj yapmaları 
gerekmektedir. 30 işgününden eksik staj yapanların stajı “Başarısız” 
sayılacaktır. (örneğin 4 hafta 30 işgünü değil, 20 işgünü anlamına gelmektedir.) 
Bu 30 işgünü için “iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta primi” Ege Üniversitesi 
Rektörlüğü tarafından ödenecektir. Dileyen öğrenciler en az 30 işgünü 
tamamlamak kaydıyla daha uzun süre de staj yapabilirler. Ancak 30 işgünün 
üzerindeki stajlarda üniversitemiz sigorta primlerini ödeyemeyecektir.  30 
günden daha uzun süreli staj yapmak isteyene öğrencilerimizin bu durumu 
bilmeleri ve staj yaptıkları işletmeye bu durumu bildirmeleri gerekmektedir. 

4) STAJ YAPMAK İSTEMİYORUM. ZORUNLU MUYUM? 
Evet. Eğitim müfredatına göre stajını yapmamış öğrenci, tüm derslerini 
başarıyla tamamlamış da olsa mezun olamaz.  

5) NEREDE STAJ YAPABİLİRİM? 
İşletme Yönetimi programının özelliklerini içeren konularda faaliyet gösteren 
işletmelerde staj yapmanız gerekmektedir. Stajda amaç okulda almış 
olduğunuz teorik eğitimin iş hayatındaki uygulamalarını görebilmektir. Staj yeri 
seçiminizle ilgili İşletme Yönetimi Programı danışmanınızın /koordinatörünün 
sizlere staj bilgilendirmesinde açıklamış oldukları firma/ departman türünü 
dikkate almalısınız.  

6) STAJ YERİMİ NASIL BULACAĞIM? 
Öğrenci staj yapmayı istediği firmalar ile ilgili ön araştırmaları öncelikle kendisi 
yapar. Bölüm danışmanlarınızın/koordinatörünüzün size belirttiği özelliklere 
sahip firma/kurum/kuruluşlarla yüz yüze veya e-posta ortamında görüşme 
yaparak Yüksekokulumuzun belirlediği staj tarih aralıkları ile uyumlu staj 
kararınızı kesinleştirmelisiniz. 
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7) BİR İŞYERİNDE SİGORTALI OLARAK ÇALIŞIYORUM, ZORUNLU STAJIMI YAPABİLMEK 
İÇİN İŞYERİMDEN AYRILMAM MI GEREKİYOR? 

Hayır. Eğer mevcut olarak sigortalı bir işletmede en az bir yıldır çalışmakta 
iseniz,  okulumuzun staj bürosuna başvurarak oradan çalışanlar için hazırlanmış 
staj başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Ancak öğrencinin okuyor olduğu 
bölümle çalışmakta olduğunuz kurum/kuruluş/işyerinin faaliyet alanın 
uyuşması gerekmektedir. Bölümüyle ilgili bir işyerinde sigortalı olarak 
çalışmakta olan öğrencilerimizin staj başvuru formunu doldurduktan sonra, staj 
rapor dosyalarını halen çalıştıkları yerde yaptıkları işler ışığında hazırlayarak 
okulumuzun evrak kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekiyor.   

8) STAJ YAPACAĞIM FİRMAYI BEN Mİ BULACAĞIM? 
Evet. Staj yapmak istediğiniz işletmeyi siz buluyorsunuz. Büyük işletmeler başta 
olmak üzere pekçok işletme Mart ayı içerisinde stajyer alımlarını 
tamamladıkları için bu konuda acele etmenizi staj yeri bulmayı 
geciktirmemenizi tavsiye ederiz.  

9) STAJLA İLGİLİ GEREKLİ EVRAKLARA (BAŞVURU EVRAKLARI, YÖNETMELİKLER, RAPOR 
DOSYASI, ÖRNEK MODELLER vs..) NEREDEN ULAŞABİLİRİM? 

Yüksekolumuz web sitesinden aşağıda uzantısı da belirtilmiş olan “Formlar” 
bölümünden hepsine ulaşabilirsiniz.  
https://egemyo.ege.edu.tr/tr-4979/formlar.html 

10) STAJ YERİMİ BULDUM ŞİMDİ NE YAPMALIYIM? 
Staj yerinizi kesinleştirdikten sonra okulumuzun web sitesisinden Staj/Formlar 
bölümünden “Zorunlu Staj Başvuru Formu”nu 4 (dört) kopya doldurup, ilgili 
kişilere imzalattıyorsunuz. Ardından işyerine, staj evrak bürosuna ve program 
koordinatörünüze birer kopya teslim ediyorsunuz. Son kopyayı da staj sonrası 
hazırlayacağınız rapor dosyasına koymak üzere kendiniz saklıyorsunuz.  

11) HERHANGİ BİR NEDENDEN DOLAYI “STAJ BAŞVURU FORMU”NU İSTENİLEN 
ŞEKİLDE VE/VEYA BELİRTİLEN TARİHTE GETİRMEZSEM NE OLUR? 

Herhangi bir nedenden dolayı ilgili alanları doldurulmamış, eksik, okunaksız, 
imzalanmamış, onaylanmamış olarak Staj Komisyonuna ulaşan formlarla 
yapılan başvurular kabul edilmeyecek bu öğrenciler staj yapmamış sayılacaktır. 

12) STAJ YAPACAĞIM İŞYERİ SİGORTALI OLUP OLMAYACAĞIMIZI SORUYOR, NE 
CEVAP VERMELİYİM? 

Yasa gereğince staj başvurusunda bulunan öğrencinin 30 gün için “iş kazası ve 
meslek hastalıkları sigorta primlerinin ödeme yükümlüsü Ege Üniversitesi 
Rektörlüğü’dür. İşyeri yetkilisi tarafından formun ilgili alanının onaylanıp, 
belgenin öğrenci ile okula ulaştırılmasından sonra; SGK e-bildirge üzerinden, 
ilgili tarihleri kapsayan Sosyal Güvenlik Girişi üniversitemizce yapılacaktır. 
Bunun dışında okulumuz başka bir yazı veya belge vermemektedir. 
 
 
 
 

https://egemyo.ege.edu.tr/tr-4979/formlar.html
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13) BEN ZATEN SİGORTALI OLARAK BİR İŞYERİNDE ÇALIŞIYORUM VEYA DAHA 
ÖNCE SİGORTA GİRİŞİM VARDI YİNE DE SİGORTALANACAK MIYIM? 

Üniversitemiz, yasa gereği “Stajyer Öğrenci” olacağınızdan sizi sadece “iş kazası 
ve meslek hastalıkları”na karşı sigortalayacaktır. Bu sigorta emeklilik veya sağlık 
hizmetlerinden yaralanmanızı sağlamaz veya eğer hali hazırda sigortalı olarak 
çalışıyorsanız bu haklarınızdan yararlanmanızı engellemez. 

14) STAJIMI İZMİR İLİ DIŞINDA YAPABİLİR MİYİM? 
Evet. Stajınızı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde herhangi bir ilde 
yapabilirsiniz. Ancak ıslak imzalı evrak teslimleri konusunda başka bir ilde 
olmanızdan kaynaklanacak sorunlardan, posta/kargo gecikmelerinden 
kurumsal olarak Ege Meslek Yüksekokulu hiçbir sorumluluk almaz.  

15) STAJIMI YURT DIŞINDA YAPABİLİR MİYİM? 
Evet, stajınızı yurtdışında yapmanızın önünde yasal bir engel yok. Ancak yurtdışı 
stajınız süresince okulun sizleri sigortalama yükümlülüğünün olmadığı 
unutulmamalıdır. Bu nedenle, eğer yurtdışındaki bir işletmeden konuyla ilgili 
davet mektubu alır ve işyeri sizin sigortanızı yaparsa stajınızı yapabilirsiniz. Eğer 
işyeri sizi sigortalamıyorsa, öğrencinin sigorta yaptırması gerekmektedir ki bu 
da vize alınırken zorunlu olan sağlık sigortasından farklı olup ücretinin yüksek 
olduğu bilinmelidir. 

16) STAJ YERİ BULAMADIM. OKUL/BÖLÜM BANA STAJ YERİ  
AYARLAYABİLİYOR MU?  
Yüksekokulumuzun ve/veya bölümünüzün size staj yeri bulma yükümlülüğü 
yok. Bu nedenle sorunuzun cevabı “Hayır”. Ancak, bazı işletmeler yıl içinde 
bölümlerinizle irtibata geçerek, stajyer talep edebiliyorlar. Böyle işletmeler 
varsa bölüm hocalarınız sizleri bu işletmelere yönlendirebilir.  

17) STAJIMI HANGİ TARİHTE YAPACAĞIM? 
Eğitim planına göre stajınızı birinci sınıfı takip eden yaz döneminde 
yapmalısınız. Yaz dönemi staj tarih aralıkları okulumuz staj bürosu tarafından 
okulun web sitesinde ilan edilmektedir.  

18) BEN ESKİ ÖĞRENCİYİM, BİRKAÇ DERSİM KALDI ANCAK DEVAM 
YÜKÜMLÜLÜĞÜM DE YOK, STAJIMI SENE İÇİNDE HERHANGİ BİR TARİHTE YAPABİLİR 
MİYİM? 

Ders devam yükümlülüğünü olmadığı takdirde, “Evet”. Ancak “iş kazası ve 
meslek hastalıkları” ile ilgili sigorta kaydınız yapılacağı için staja başlayacağınız 
tarihten en az 20 gün önce okulumuz staj bürosuna bildirmeniz gerekmektedir.  

19) STAJIMI BİR AKRABAMIN FİRMASINDA YAPABİLİR MİYİM? 
Hayır, öğrenciler akrabalarının (baba, anne, eş, kardeş, amca, dayı vs.) 
işletmelerinde staj yapamazlar. 

20) BEN STAJIN “AKRABAYA AİT BİR İŞLETMEDE YAPILMAZ” KURALINI 
BİLMİYORDUM VE BABAMIN ŞİRKETİNDE STAJIMI TAMAMLADIM, BU DURUMDA 
NE YAPMALIYIM? 

Bu durumda stajınız geçersiz sayılacaktır. Yeniden 30 işgünü stajınızı bir başka 
firmada yapmanız gerekecek.  
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21) STAJIMI TAMAMLADIM, STAJ RAPOR DOSYASINI NASIL HAZIRLAYACAĞIM? 
Okulumuzun web sitesinde Staj/Formlar bölümünden  “Staj Rapor Dosyası” 
belgesinin son sayfasında yer alan “RAPOR DOSYASININ DOLDURULMASI VE 
ONAYLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER” kısmında ilgili rapor dosyasının nasıl 
doldurulacağı maddeler halinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu bilgiler ışığında 
rapor dosyanızı hazırlayacaksınız.  

 
 

22) STAJIMI TAMAMLAYINCA HAZIRLADIĞIM STAJ DOSYASINI NE ZAMAN TESLİM 
EDECEĞİM? 

Stajınızın bitim tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde teslim etmeniz 
gerekiyor. 

23) STAJ DOSYAMI PROGRAM KOORDİNATÖRÜNE Mİ TESLİM EDECEĞİM? 
Hayır. A Blok girişinde “evrak kayıt bürosu”na, imza karşılığında teslim 
edeceksiniz. 

24) STAJIMI TESLİM ETTİM VE TÜM DERSLERİMİ DE VERMİŞ BULUNUYORUM. 
HEMEN MEZUNİYET ÇIKIŞ BELGEMİ ALABİLİR MİYİM? 

Hayır, çünkü yapmış olduğunuz stajla ilgili önce sınava girmeniz gerekiyor. 
Stajınız ancak sınavda başarılı olduğunuz takdirde “Başarılı” sayılıyor.  

25) STAJ SINAV SONUCU NOT ORTALAMAMI ETKİLİYOR MU? 
Hayır, çünkü staj sınavı sonucunda harf notu verilmiyor, transkriptinizde 
“BAŞARILI” ya da “başarısız” olarak görünüyor. 

26) STAJ SINAV TARİHİ NE ZAMAN?  
Staj Sınavı her yıl bir kere önceden okulun web sitesinde ilan edilerek güz 
döneminde okulun açıldığı ilk veya ikinci hafta gerçekleşiyor. Genellikle Eylül 
ayının üçüncü/dördüncü haftasında oluyor.  

27) STAJ SINAVI YAZILI MI SÖZLÜ MÜ OLUYOR? 
Staj sınavı staj komisyonunda yer alan üç öğretim elemanının tek tek 
öğrencilere yaptığı sözlü sınav şeklinde gerçekleşiyor.  
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28) STAJIMI İKİNCİ SINIFIN BİTİMİNDEKİ YAZ DÖNEMİNDE YAPTIM VE TESLİM 
ETTİM. TÜM DERSLERİMİ DE VERMİŞ BULUNUYORUM. ACİLEN MEZUNİYET İÇİN 
ÇIKIŞ BELGEMİ ALMAM GEREKİYOR (ÖRN: DGS SINAVINDAN BAŞARILI OLDUM, 
KAYIT YAPTIRACAĞIM/ İŞ BULDUM, DİPLOMA İSTİYORLAR VS.) EKİM AYINDAKİ 
STAJ SINAVINI BEKLEYEMEYECEĞİM, BENİM İÇİN AYRICA STAJ SINAVI YAPILAMAZ 
MI? 

Hayır. Staj Sınavı her yıl yalnızca bir kere yapılıyor. Bu tarih ise Güz döneminde 
okulun açıldığı ilk hafta, genellikle Eylül ayının üçüncü/dördüncü haftasında oluyor 
ve önceden öğrencilere ilan ediliyor. Sınava ilan edilen  tarihte girmeniz gerekiyor. 
Kişiye özel staj sınavı yapılmıyor. Bu durumu yaşamak istemeyen öğrencilerin 
planlarını önceden yapmaları ve zorunlu staj yükümlülüklerini eğitim planında da 
belirtildiği şekilde birinci yılın sonundaki yaz dönemi yapmaları tavsiye edilir.  

29) STAJ SINAV TARİHİNDE SINAVA GELEMEDİM AMA DOSYAMI TESLİM 
ETMİŞTİM. BÖYLE BİR DURUMDA NE OLUR? 

Stajınız “Başarısız” sayılır. Ancak sizin için mazeret sınavının yapılmasını talep 
ediyorsanız tıpkı vize ve final sınavlarında olduğu gibi geçerli mazeretinizi 
bildiren bir dilekçeyle (varsa ilgili sağlık raporunuzu da ekleyerek) Yüksekokul 
Müdürlüğü’ne  başvurmanız gerekiyor. Dilekçeniz Yönetim Kurulu tarafından 
onaylandığı takdirde mazeret sınavına girmeye hak kazanıyorsunuz. Aksi 
takdirde tıpkı başarısız olduğunuz dersi tekrar almanız gibi stajınızı da yeniden 
yapmanız gerekiyor.  


