
 



 

STAJ YERİ UYGUNLUK ŞARTLARI 
1. Firma, Elektrik-Elektronik Mühendisliği temel alanlarından en az birinde faaliyet göstermeli veya ilgili bir birime sahip olmalıdır. 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği temel alanları şunlardır: 

a. Elektrik tesisleri 

b. Elektrik Makinaları 

c. Güç Elektroniği 

d. Elektronik Devre Tasarımı 

e. Haberleşme 

f. Robotik 

g. Kontrol ve Otomasyon 

2. Staj yapılan iş yerinde en az bir (1) ; 

a. Elektrik Mühendisi veya, 

b. Elektronik Mühendisi veya , 

c. Elektronik-Haberleşme Mühendisi veya,  

d. Elektrik-Elektronik Mühendisinin bulunması zorunludur. Aksi takdirde yapılan staj reddedilir. 

3. Erasmus vb. ikili anlaşmalarla gerçekleştirilen yurtdışı staj hareketlilikleri dışında, yurtdışında yapılan stajlar kabul edilmez. 

STAJ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 
1. Stajlar, 2547 sayılı Kanunun 44. maddesi hükümleri doğrultusunda AKTS kredisi ile kredilendirilir.  

2. Öğretim planında gösterilen zorunlu ve seçmeli dersleri başarı ile tamamlamış, ancak stajını tamamlayamamış öğrenciler, sonraki 

yarıyıllarda AKTS kredi ücretini ödeyerek tekrar kaydolmak zorundadır. 

3. Öğrenci stajdan başarılıysa YT (yeterli) notu verilir. 

4. Öğrenci stajdan başarısızsa YZ (yetersiz) notu verilir. 

5. Staj dersi bitmemiş ve başarılı olarak devam ediyorsa DV (devam ediyor) notu verilir. 

6. Staj evraklarını bölümün staj komisyonu düzenler ve bölümün internet sayfasında paylaşır. 

7. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Genel ve Mesleki olmak üzere 2 staj mevcuttur. 

8. Her iki staj da 30 iş gününden oluşmaktadır. Öğrenciler toplamda 60 gün staj yapmak zorundadır. 

9. Önce genel stajın yapılması zorunludur.  

10. Genel ve Mesleki stajlar, kendi aralarında en az 10 iş günü olmak üzere bölümler halinde yapılabilir. 

11. Eksik kalan stajların, mezun olmadan önce iş günü olarak tamamlanması zorunludur. 

12. Genel staj en erken 4. yarıyılı takip eden yaz tatilinde ve mesleki staj 6. yarıyılı takip eden yaz tatilinde yapılır. 

13. Bizim bölümümüze özel olarak, staj yapıldıktan sonraki ilk dönem Ders Ekle/Çıkar işlemi yapılırken eğer yapılan staj, genel staj 

ise Staj - I, mesleki staj ise Staj – II dersleri seçilmelidir. 

14. Stajlar akademik tatillerde yapılır. Resmi tatil günlerinde ve Pazar günleri yapılan çalışmalar staj süresi olarak kabul edilmez. 

15. Ancak haftada (Cumartesi dahil) en az iki serbest tam iş günü bulunan öğrenciler, öğretim ile birlikte staj yapabilir. 

16. Bu belirlemede Bitirme çalışmaları dikkate alınmayacaktır. Yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı dönemlerinde öğrenciler 

sınavlarının olduğu günlerde staj yapamazlar. 

17. Stajlar, bir hafta beş iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günü, işgünü olarak çalışılan işyerlerinde Cumartesi günü de staj 

yapılabilir. 

YATAY VEYA DİKEY GEÇİŞ İLE GELENLERİN STAJ HAKKINDA BİLMESİ GEREKEN EK MADDELER 
1. Öğrencilerin, daha önceki eşdeğer Yüksek Öğretim Kurumlarında, öğrenimleri sırasında yapmış oldukları stajlardan -belgeledikleri 

takdirde- muaf tutulma işlemlerinde Bölüm Başkanlığının önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu yöndeki Fakülte Yönetim 

Kurulu kararları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na bildirilir.  

2. Bu durumdaki öğrencilerin, kayıt oldukları ilk yarıyıl içinde ilgili Yüksek Öğretim Kurumundan staj belgelerini getirmeleri 

gerekmektedir.  

3. Belirtilen yarıyılda staj belgelerini getirmeyen öğrencinin staj muafiyet istekleri kabul edilmez. 

4. Dikey geçiş öğrencilerinin mezun oldukları meslek yüksekokulunda yapmış oldukları stajlarının bölüm staj komisyonu tarafından 

içeriğinin uygun bulunması halinde sadece ilk 30 günlük kısmı kabul edilebilir. 

5. Dikey geçiş öğrencilerinin mezun oldukları meslek yüksekokulunda yapmış oldukları ve bölüm staj komisyonu tarafından içeriği 

uygun bulunan 30 günlük staj için yukarıda belirtilen lisans eğitiminde ilk dört yarıyılı bitirme şartı aranmaz. 

6. Bu durumdaki öğrencilerin, kayıt oldukları ilk yarıyıl içinde ilgili Yüksek Öğretim Kurumundan staj belgelerini getirmeleri 

gerekmektedir.  

7. Belirtilen yarıyılda staj belgelerini getirmeyen öğrencinin staj muafiyet istekleri kabul edilmez. 


