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ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

İŞYERİ EĞİTİMİ 

SIKÇA SORULAN SORULAR 

 

A. GENEL SORULAR 

1. İşyeri eğitimi (İYE) nedir? Staj ile farkları nelerdir? 

Staj, 2. ve 3. Sınıf sonunda yaz dönemi içerisinde 30+30 gün olarak yapılmaktadır. İşyeri 

eğitimi ise 4. Sınıfta 1 dönem boyunca bir firmada yaptıkları eğitimdir.  

2. İşyeri eğitimi ne zaman yapılır ve süresi nedir? 

İşyeri eğitimi, lisans müfredatında 7. veya 8. yarıyılda bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu iki 

yarıyılın birinde İYE yapacak, diğerinde ders alacaktır. İYE’nin hangi dönemde yapılacağının seçimi 

her yıl Nisan ayı içerisinde yapılmaktadır. Öğrencilerin dönem tercihleri alındıktan sonra herhangi 

bir döneme yığılma olması durumunda not ortalamasına göre dönemlere dağılım yapılmaktadır.  

İşyeri eğitiminin süresi 1 yarıyıldır. 

(Önemli Not: 2018 girişli öğrencilerimizden itibaren uygulanmak üzere müfredat değişmiş ve İYE 

8. yarıyıl müfredatına eklenmiştir. Dolayısıyla 2018 girişli (2018’de 1.sınıfta bulunan) öğrencilerden 

itibaren dönem tercihi alınmayacak, İYE sadece 8. yarıyıl yapılacaktır.) 

3. İşyeri eğitimi yapabilmek için şartlar nelerdir? 

İYE yapılabilmesi için, ilgili öğrencinin 4. sınıfa geçmiş olması, GANO şartını sağlamış olması 

(1.80 veya daha üstü) ve güz veya bahar yarıyılının en az birinde alttan devamsız veya hiç almadığı 

dersinin olmaması gerekmektedir. Ayrıca dönem seçimi tarihlerinde dönem seçimi yapılmış olması 

gerekmektedir. 

(Önemli Not: 2018 girişli öğrencilerden itibaren, yeni müfredat gereğince ilgili öğrencinin İYE 

yapabilmesi için bahar döneminde alttan devamsız veya hiç almadığı dersinin bulunmaması 

gerekmektedir.) 

4. Dördüncü sınıfa geçtim, fakat güz veya bahar döneminde alttan 

devamsız veya hiç almadığım dersim var. İşyeri eğitimi yapabilir 

miyim? 

Eğer iki dönemin birinde devamsız veya hiç almadığınız dersiniz yoksa o dönemde İYE 

yapabilirsiniz. 

(Önemli Not: 2018 girişli öğrencilerden itibaren, yeni müfredat gereğince ilgili öğrencinin İYE 

yapabilmesi için bahar döneminde alttan devamsız veya hiç almadığı dersi bulunmaması 

gerekmektedir.) 

5. Dördüncü sınıfa geçtim, fakat hem güz hem de bahar döneminde 

alttan devamsız veya hiç almadığım dersim var. İşyeri eğitimi 

yapabilir miyim? 



 

Hayır. İlgili öğrenci İYE yapamayacaktır. Daha sonraki yıllarda şartı sağladığı durumda İYE 

yapacaktır. 

6. Dördüncü sınıfa geçtim, fakat GANO’m 1.80’nin altında. İşyeri 

eğitimi yapabilir miyim? 

Hayır. İYE yapılabilmesi için ilgili öğrencinin GANO şartını sağlaması gerekmektedir. 

7. İşyeri eğitimi, staj yapılan firmada yapılabilir mi? 

Evet, İşyeri eğitimi stajdan bağımsızdır. İlgili firma İYE yapma şartlarını taşıyorsa İYE 

yapılabilir. 

8. İşyeri eğitimi süresince firmadan herhangi bir ücret alacak mıyım? 

Ücret ile ilgili konularda ayrıntılı bilgiyi KPTO’dan alabilirsiniz. 

9. GANO veya herhangi bir nedenle İşyeri eğitimini dönem içerisinde 

yapamadım. Yazın İYE yapabilir miyim? 

Hayır. İYE sadece dönem içerisinde, akademik takvimde belirtilen tarihlerde 

yapılabilmektedir. 

 

B. İYE BAŞVURU SÜRECİ 

1. Hangi firmalarda İşyeri eğitimi yapılabilir? 

Şehir içi veya şehir dışında en az 1 mühendis bulunması, işyeri faaliyet alanlarının İYE 

Uygulama Esaslarında belirtilen faaliyet alanlarına uygun olması ve protokol imzalanması şartıyla 

istenilen firmada İYE yapılabilir. 

2. İstediğim dönem İYE yapabilir miyim? 

Bakınız: A-3, A-4, A-5 soruları. 

3. İşyeri eğitimi için başvurular ne zaman yapılmaktadır? 

Şartları taşıyan ve bir döneme atanan öğrencilerimiz, İYE yapacağı döneme göre 

mayıs/aralık ayının ikinci haftasına kadar ilgili belgelerle komisyonumuza başvurması 

gerekmektedir. (Net tarih bölüm web sitesinde duyurulmaktadır.) 

4. İşyeri eğitimine başvuru için hangi belgeler gerekmektedir? 

İYE başvurusu için, firma ile “Protokol” (daha önce imzalanmamışsa) ve “Sözleşme” 

imzalanmalıdır. Bu belgelerle birlikte “İşyeri bilgi formu” ve “Öğrenci beyan taahhütnamesi (sigorta 

belgesi)” doldurulup komisyonumuza/KPTO’ya teslim edilmelidir. 

5. Firma istediği takdirde Protokol imzalamayabilir mi? Firma protokol 

üzerinde değişiklik yapabilir mi? 

İYE yönergesine göre firmaya protokolün imzalatılması gerekmektedir. Aksi takdirde ilgili 

firmada İYE yapılamaz. Firma sadece bir öğrenci için protokol imzalamak istiyorsa veya başka özel 

bir şart belirtmek istiyorsa, bunu madde olarak protokole ekleyebilir. 

 



 

6. Belgeleri nasıl teslim edebilirim? 

Belgeleri komisyonumuza/KPTO’ya elden veya posta yoluyla teslim edebilirsiniz. 

7. Başvuru süresinde başvuru yapmadığımız veya firma bulamamamız 

durumunda ne olacak? 

İYE yönergesine göre firma bulamayan öğrencilere firma atamaları komisyonumuz tarafından 

yapılmakta, açıkta kalma gibi bir durum olmamaktadır. Buna rağmen, İYE’nin daha verimli 

değerlendirilebilmesi adına öğrencinin kendi çalışma alanına göre kendi için uygun firmayı bulması 

ve ayarlaması öğrenci yararına olacaktır. 

8. İYE yapacağım firmada Elektrik-Elektronik Mühendisinin olması şart 

mı? Kaç tane mühendis olmalıdır? 

Herhangi bir mühendis olması yeterli şarttır. Elektrik-Elektronik Mühendisinin bulunması 

gerekmez. Ancak firma İYE için uygun çalışma alanlarını içermelidir. En az 1 tane mühendis olmalıdır. 

 

9. Türkiye’nin herhangi bir şehrinde İYE yapabilir miyim?  

İYE başvuru şartları (Bakınız B-1) sağlandığı taktirde herhangi bir şehirde yapılabilir. 

 

C. İYE SÜRECİ 

1. Başvuru ve değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra İşyeri 

eğitimine ne zaman başlayacağım? 

İş yeri eğitimi akademik takvimde derslerin başladığı tarihte başlar. 

2. İşyeri eğitimini ne zaman tamamlayacağım? 

İşyeri eğitimi akademik takvimde derslerin bittiği tarihte biter. 

3. Vize haftasında alttan dersimin sınavı var, bu durumda ne yapmam 

gerekiyor? 

Vize haftasında, alttan dersin sınavının olduğu gün mazeret izin formunu doldurup izin 

kullanılarak sınava girilebilir. Sınavın olmadığı günlerde İYE’e devam zorunludur.  

4. İşyeri eğitimi raporunu ne zaman ve nasıl doldurmam gerekiyor? 

İYE raporu, İYE sırasında günlük olarak doldurulmalı ve çıktısı alınmalıdır. Denetçi öğretim 

elemanı işyerine ziyarete geldiği zaman, o güne kadar ki raporları kontrol edecek olup, raporun hazır 

olması gerekmektedir. 

5. İşyeri eğitimi süresince devamsızlık hakkım ne kadar? 

İYE süresince herhangi bir devamsızlık hakkı bulunmamaktadır. Sadece hastalık, ölüm, 

alttan dersin sınavı vb. durumlarda mazeret izin formu doldurularak devamsızlık yapılabilir. Bu 

durumda kullanılan toplam izin süresi toplam İYE süresinin %20’sini aşamaz. Aştığı durumda İYE 

başarısız sayılır. 

 



 

6. İşyeri eğitimi süresince herhangi bir denetleme olacak mı? 

İYE süresince öğrenciye atanan öğretim elemanı tarafından yerinde ve telefonla denetim 

yapılmaktadır. Bir dönemde farklı zamanlarda 4 denetleme yapılmaktadır. 

7. Denetleme esnasında firma tarafından dışarıya (saha, şantiye vb.) 

gönderilmem durumunda problem oluşur mu? 

Firma yetkilisi veya sorumlu mühendisin bilgisi dahilinde firma dışında görevde bulunulabilir. 

8. Denetleme esnasında izinde olursam problem oluşur mu? 

Firma yetkilisi veya sorumlu mühendisin bilgisi dahilinde ve mazeretli izin formunun 

doldurulmuş olması şartıyla mazeretli izin kullanılabilir. 

9. Denetleme esnasında denetçi öğretim elemanı neleri kontrol 

etmektedir? 

Denetim sırasında denetçi, öğrencinin İYE’ne devam edip etmediği, çalışma ortamı, yaptığı 

işlerin İYE’nin amacına uygunluğu vb. konularda öğrenci ve sorumlu mühendisten bilgi almakta ve 

rapor doldurmaktadır. 

10. İşyeri eğitimi yaptığım firmadan memnun değilim, değiştirebilir 

miyim? 

Evet, firma değişikliği yapılabilmektedir. Fakat firma değiştirebilmek için, firmaya iki hafta 

süresince gitmiş olmak gerekmektedir. Bu şart sağlanıyorsa, “İşyeri değişikliği formu”, “İYE 

Komisyon Başkanlığı’na yazılmış bir dilekçe” ve yeni firma için başvuru belgeleri hazırlanarak 

komisyona başvurulur. İl dışında İYE yapan öğrenciler, firma değiştirmek istediklerinde sadece 

Konya içi protokolü bulunan firmalara geçiş yapabilirler. Ayrıntılı bilgi için “İşyeri değişikliği akış 

diyagramını” inceleyiniz. 

 

D. İYE DEĞERLENDİRME 

1. İşyeri eğitimi süreci tamamlandıktan sonra yapılması gereken 

işlemler nelerdir? 

İYE tamamlandıktan sonra, İYE raporu imzaları tamamlanıp ciltlenir. Rapor ile birlikte, 

firma yetkilisi değerlendirme formu kapalı zarf içerisinde, işyeri eleştiri formu ayrı bir şekilde 

final sınavının ilk haftası komisyona teslim edilir. 

2. İşyeri eğitimi raporu düzeni nasıl olmalıdır? 

Rapor düzeni ile ilgili ayrıntılı bilgi ve örnek İYE raporu bölüm web sitesinde mevcuttur. 

3. İşyeri eğitimi raporu ciltli mi olmalı? 

Evet, ciltli olmalıdır. Örnek rapor görüntüsü web sitesinde mevcuttur. 

4. İşyeri eğitimi mülakatı ne zaman ve kim tarafından yapılacaktır? 

İYE mülakatı, bölüm öğretim elemanları tarafından finalin ikinci haftası (kesin tarihi web 

sitesinde duyurulur) yapılacaktır. 

 



 

5. İşyeri eğitimi mülakatında neler sorulmaktadır? 

Mülakat esnasında rapor incelenmekte, öğrencinin firmada yapmış olduğu faaliyetlere göre 

5-10 dk mülakat yapılmaktadır. 

6. İşyeri eğitimi notlandırması nasıl yapılmaktadır? 

İYE notu firma yetkilisinin verdiği notun %70’i, denetçinin verdiği notun %15’i, bölüm İYE 

komisyonunun verdiği notun %15’i alınarak hesaplanmakta, 100’lük karşılığı sisteme girilmekte ve 

harf notu olarak sistemde gözükmektedir. Bölüm İYE komisyonunun verdiği notun 50’nin altında 

olması durumunda İYE başarısız olarak değerlendirilir. 

7. İşyeri eğitimi notu Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını (GANO) veya 

dönem not ortalamasını etkiliyor mu? 

Evet. İYE sonucunda stajdan farklı olarak herhangi bir ders gibi harf notu verilmektedir. 

İYE 26 AKTS’ye sahip bir derstir ve bu oranda ortalamaya etki etmektedir. (2018 girişlilerden 

itibaren 18 AKTS olacaktır) 

  

 

  

  


