
 
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

STAJ YÖNERGESİ 

 

Bu staj kılavuzu, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin staj öncesi, staj süresince 

ve staj sonrası uymak zorunda oldukları kurallarla ilgili Genel Esasları ve stajda yapacakları 

uygulamalarla ilgili Özel Esasları açıklamak üzere hazırlanmıştır.  

 

I. GENEL ESASLAR 

1. Staj, Mühendistik Fakültesi Staj Yönergesine uygun olarak yapılır. 

 

1. Öğrenciler fakülte staj komisyonunun uygun göreceği yerlerde en az 40 işgünü staj yapmak 

zorundadırlar. İlgili staj tek bir seferde yapılacak olup, parçalı staja müsaade edilmeyecektir. 

 

3.Staj komisyonu tarafından stajı kabul edilmeyen öğrenciler zorunlu olan 40 iş günü stajını farklı bir 

işyerinde yeniden yapmak zorundadır. 

 

4. Staj dönemi altıncı yarıyılını izleyen yaz tatili döneminden itibaren başlar.  

 

5. Öğrenciler haftada en fazla beş iş günü staj yapabilir. Resmi tatil günlerinde staj yapılamaz. Ancak, 

özel kurum ya da kuruluşlarda, milli ve dini bayramlar dışındaki cumartesi günlerinde de staj 

yapılabilir. 

 

6. Staj yapılabilecek dönemler, eğitim-öğretim ve sınav dönemleri dışındadır. Ancak, ilgili eğitim-

öğretim yılında kayıt yaptırdığı dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim-öğretim ve sınav 

dönemleri içerisinde de staj yapabilirler. Yaz okuluna devam eden öğrenciler yaz okulu süresince staj 

yapamazlar. Ancak, haftada en fazla 9 saat derse devam yükümlülüğü olan öğrenciler normal eğitim-

öğretim dönemi, bütünleme veya yaz okulu süresinde staj yapabilirler.  

 

7. Yurt dışında staj yapan öğrenciler, staj sonu yurda dönüşlerinde, ilgili staj yerinden alacakları 

"yaptığı staj konusunu, çalışmalarını ve süresini" gösterir bir belgeyi Bölüm Staj Komisyonu'na 

vermek zorundadırlar. 

 

8. Öğrenciler, yapmak zorunda oldukları staj, eğitim ve uygulama çalışmalarını, normal öğretim 

programını aksatmayacak şekilde yurtdışında da yapabilirler. Öğrenciler, yurtdışı kabul belgesini 

ilgili birim staj komisyonuna teslim ederler. Bu talepler ilgili birim staj komisyonunca değerlendirilir 

ve yurt dışında staj yapılıp yapılmamasına karar verilir. Ayrıca, öğrenciler stajlarını Uluslararası 

Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği (The International Association forthe Exchange of the 

Students for Technical Experience) IAESTE ya da ERASMUS Staj Hareketliliği Programı kanalı ile 

de gerçekleştirebilirler.  

 

9. Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde çap yapan ögrenciler, 40 günlük stajını  Elektrik-

Elektronik Mühendisliği bölümünde yapmak zorundadır. 

 

10. Başka üniversitelerden naklen gelmiş öğrencilerin staj defterleri ve içerikleri incelenerek toplam 

staj sürelerinin 40 iş gününün altında olması halinde stajları kabul edilmeyecektir. 40 iş günü ve 

üzerinde olan stajlar için ise staj komisyonunun uygun görmesi durumunda zorunlu stajlarından muaf 

tutulabilirler. 

 

1.1- STAJ ÖNCESİ 

1. Staj yerinin bulunması öğrencinin sorumluluğundadır. Staj yerinin Elektrik-Elektronik 

Mühendisliğinin ilgi alanı içinde olması gerekir. Staj yeri bulamayan öğrenciler fabrikalar tarafından 

gönderilen ve Mühendislik Fakültesinde ilan edilen staj kontenjanlarından yararlanabilirler. 

 



 
2. Staj yerlerini kendileri temin eden öğrenciler, staj yapacakları kuruma vereceği dilekçede 40 iş 

günü staj yapmak istediklerini belirteceklerdir. Bu öğrencilerin altıncı yarıyılın sona ermesinden 1 ay 

önce staj yapacakları yer ile ilgili bilgileri staj komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Staj 

komisyonunun, staj yapılacak yeri uygun görmesinden sonra öğrenci staja başlayabilir.  

 

3. Öğrenciler staj defteri, işyeri tarafından doldurulacak formları vb. dökümanları bölüm web 

sitesinden tedarik edebilirler.  

 

1.2- STAJ SÜRESİNCE 

1. Özel ve resmi kuruluşlarda staj çalışması yapacak öğrenciler çalıştıkları işyerlerinin işyeri düzeni 

ile ilgili kural, talimat ve emirlerine uymak zorundadırlar.  

 

2. Staj defterinin baş kısmında bulunan sayfalardaki gerekli yerler eksiksiz doldurulmalıdır. Defterin 

her iş günü için yazılan sayfalar ve çalışma detayını belirten ilk sayfalar dikkatli bir şekilde el veya 

bilgisayar ortamında doldurulup, staj yapılan kurumun stajdan sorumlu elektrik mühendisi/elektronik 

mühendisi/elektronik ve haberleşme mühendisi/elektrik elektronik mühendisine imzalatılmalıdır. İş 

yerince onaylanmamış veya eksik doldurulmuş defterler kabul edilmeyecektir. 

 

3. Staj komisyonu gerekli gördüğü takdirde öğrencileri güncel iletişim araçlarını kullanarak veya 

bilfiil staj yaptıkları kurumda denetleyebilir. Staj yerinde bulunmadığı tespit edilen öğrencinin staj 

defterinde söz konusu tarih veya tarihlerde stajını yapmış gibi göstermesi halinde öğrencinin stajı 

geçersiz kabul edilir ve öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılır. 

 

1.3- STAJ SONRASI 

1.Stajın sona ermesinden sonra, staj değerlendirme belgesi kurum tarafından düzenlendikten sonra 

ilgili bölüme kapalı zarf içersinde posta ile gönderilecektir.  

 

2. Staj defterleri, stajın bitimini izleyen Eğitim-Öğretim döneminin başlamasını takip eden ilk 20 gün 

içinde staj komisyonu üyelerine imza karşılığında teslim edilir.  

 

3.Mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin staj değerlendirmeleri staj defterlerini teslim ettikleri tarih 

itibariyle 10 iş günü içerisinde yapılacaktır.  

 

4.Öğrencilerin sunmuş olduğu staj defterleri ile ilgili raporlar ve formlar Bölüm Staj Komisyonu 

tarafından incelenir. Staj Komisyonu staj bitiminde gerek gördüğü durumlarda staj hakkında öğrenci 

ile mülakat veya sınav yaparak değerlendirmeyi sonuçlandırır. Staj değerlendirme sonuçları öğrenci 

bilgi sisteminde ilan edildikten sonra  öğrenciler 5 iş günü içerisinde sonuçlara itiraz edebilir. 

 

5.Staj dokümanları, gerekli şekilde tasnif edilerek 2 yıl süresince muhafaza edilir. Defterler öğrenciye 

geri verilmez. 

 

6.Defterlerin incelenmesinden sonra stajları reddedilen öğrenciler reddedilme gerekçelerini dikkate 

alarak stajlarını yeniden yaparlar. 

 

7.Aynı staj yerinde staj yapan öğrenciler aynı bilgi ve kaynaklardan yararlanabilirler. Diğer yandan 

ilgili öğrencilerin birbirine çok benzer defter hazırlamaları durumunda benzerlik derecesine bağlı 

olarak stajları reddedilebilecektir. 

 

8.Bu esaslarda değinilmeyen hususlar, özel durumlarda uygulanacak esaslar ve yapılacak 

değişiklikler Atatürk Üniversitesi staj uygulama esasları çerçevesinde bölüm staj komisyonu 

tarafından değerlendirilecektir. 
 


