
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ REHBERİ 

1. Amaç ve Kapsam  

Bu rehberin amacı, İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik 

Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans öğrencilerinin eğitim-öğretim programının zorunlu bir parçası 

olan yaz stajı faaliyetlerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.  

Staj Rehberi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin pratik bilgi ve becerilerini 

artırmak amacıyla öğrenim süresince yapmakla yükümlü olduğu yaz stajının temel ilkelerini, uygulama 

ve değerlendirme kurallarını kapsar. 

2. Staj Dönemi ve Süresi 

2.1. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, öğrenim süreleri boyunca 30 iş günü olmak 

üzere tek parça şeklinde staj yapmakla yükümlüdür. 

2.2. Yaz stajı, staj başlangıç tarihi dekanlığın belirlediği takvime uymak ve staj yapılacak 30 iş gününün 

öğrencinin aldığı yaz okulu dahil derslerin ya da sınavların yapılacağı süreler ile çakışmaması şartıyla 

yaz tatillerinde yapılır. Ancak staj harici tüm diğer eğitim öğretim yükümlülüklerini tamamlamış olan 

öğrenciler yaz dönemi harici, dönem içi staj, yapabilirler. 

2.3. Cumartesi günleri fiilen staj yapılması durumunda haftada 6 iş günü staj yapmış sayılırlar. Ancak, 

cumartesi günü staj yapacak öğrencilerin iş yerinden cumartesi günü çalışıldığına dair resmi yazı 

almaları ve staj başvuru döneminde sigortalarının uygun şekilde yapılabilmesi için staj komisyonuna 

başvuru belgeleri ile beraber teslim etmeleri gerekmektedir. 

2.4. Staj döneminde işe devamlılık esastır. Staj belirlenen tarihler arasında kesintisiz olarak 

tamamlanmalı, ancak resmi rapora dayalı 5 güne kadar hastalık durumu veya işyerinden onaylı 3 güne 

kadarki devamsızlık durumu mazeretten sayılır. Mazerete bağlı devamsızlığı olan öğrenci, bu staj 

eksiğini staj bitiş tarihinin hemen ardından tamamlamak zorundadır.  

2.5. Staj yurt içi firmalarda yapılır. Yurt dışında staj yapmak isteyen öğrenciler stajlarını Hayat Boyu 

Öğrenme (Life Lerning Programme, LLP), ERASMUS programı kapsamında gerçekleştirebilirler. 

3. Staj Uygulama Esasları 

3.1. Öğrenciler stajlarını kendi bulacakları Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili bir alanda 

faaliyet gösteren işyerlerinde yaparlar. Staj yapılacak işyerinde en az bir Elektrik Elektronik mühendisi 

bulunmalıdır.  

3.2. Staj Komisyonunca onaylanmayan işyerlerinde staj yapılamaz. Öğrenci staja başladıktan sonra, Staj 

Komisyonunun bilgisi ve onayı olmadan staj yeri değişikliği yapamaz. 

3.3. Staj yapacak öğrenciler Staj Akış Diyagramına uygun şekilde staj işlemlerini yerine getirir.  

3.4. Staj yapacak öğrenci, çalışacağı işyerinin tüm koşul ve kurallarına uymak zorundadır. İşyeri staj 

süresince disiplinsiz davranışlarda bulunan, staja devam etmeyen öğrenci hakkında Bölüm Başkanlığına 

yazılı olarak bilgilendirme yapabilir. 

3.5. Daha önce Dekanlığa imzalatılan ve staj esnasında doldurulan Staj Dosyası stajı takip eden güz 

döneminin ilk 4 haftasında Bölüm Sekreterliğine teslim eder.  



3.6. Staj Sicil Formu staj bitiminde işletme tarafından gizli olarak doldurulur, onaylanır ve zarfa konur. 

Kapalı ve onaylı zarf içerisindeki söz konusu belge işletme tarafından posta yoluyla veya öğrenci eliyle 

bölüm sekreterliğine gönderilir. Evrağın takibinden öğrenci sorumludur.  

4. Staj Dosyasının Hazırlanması 

4.1. Öğrenci staj süresince yapmış olduğu tüm çalışmaları her iş günü için en az bir sayfa olacak şekilde 

Staj Dosyasına işlemelidir. Öğrenci Staj Dosyasında, işyerinde edindiği pratik bilgi ve çalışmaları teorik 

bilgilerle yorumlayıp değerlendirmelidir. 

4.2. Öğrenci Staj Dosyasını elle veya bilgisayar yardımıyla doldurabilir. Staj Dosyasına, gerekli 

hallerde, fotokopi, çizim, fotoğraf, bilgisayar çıktısı vb.leri eklenmelidir. Staj Dosyasının sayfalarının 

yetmemesi halinde ilave sayfalar eklenebilir veya ikinci bir defter kullanılabilir.  

4.3. Staj Dosyasının doldurulmasındaki çizim ve yazılar teknik raporlama kurallarına uygun olmalıdır. 

Anlatımdaki başarı, çalışmanın başarısını etkileyeceği için yazımın özenli ve dikkatli hazırlanması 

gerekir. Anlatımda kolay anlaşılabilir, kısa ve öz cümleler kullanılmalıdır. 

4.4. Staj Dosyasının fotoğraflı olmasına, imza ve mühürlerinin tam olmasına dikkat edilmelidir. Staj 

Dosyasının sayfaları ve bütün ekler işyerindeki mühendis tarafından kontrol edilip ıslak imzayla 

onaylanmalıdır.  

5. Stajın Değerlendirilmesi 

5.1. Stajla ilgili tarihlere ve duyurulara uymayan, gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen, sınava 

girmeyen öğrenciler stajlarından başarısız sayılırlar.  

5.2. Gelen staj evraklarını (Staj Dosyası ve Staj Sicil Formu) teslim alan Bölüm Staj Komisyonu en geç 

1 ay içerisinde stajları değerlendirir ve sonuçlandırır. Staj çalışmalarının değerlendirme sonuçlarına 

itiraz, öteki derslerde olduğu gibi, mevzuatta belirtilen süre içinde Bölüm Başkanlığına yazılı başvuru 

ile yapılır. 

5.3. Staj, zorunlu ders olarak nitelendiği için, öğrencinin dersin açıldığı dönemlerde stajını 

kaydetmemesi durumunun yol açabileceği mezuniyet ertelenmesinden öğrenci sorumludur. 

5.4. Onaysız, fotoğrafsız ya da açık zarf içerisinde teslim edilen Staj Sicil formları geçersizdir. Sicil 

Formu geçersiz olan veya formda başarı durumu zayıf, devam durumu yetersiz veya işyeri tarafından 

disiplinsiz davranışı raporlanmış olan öğrencinin stajı başarısız sayılır. 

5.5. Staj Komisyonu, staj defterindeki bilgilere, belgelere, gerekli hallerde yapılan kontrol ve işyeri 

sorumlularıyla yapılan mülakata göre, ayrıca öğrenciyi tabi tutabileceği sözlü sınava göre stajı 

notlandırır. 

5.6. Bölüm staj komisyonu staj işleyişinin daha etkili olabilmesi için gerektiğinde staj formlarını 

düzenleyebilir. 
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