Staj Evrak teslim tarihleri:
1. dönem evrak teslim tarihleri: Nisan ayı ilk pazartesi - Mayıs ayı son cuma (Haziran ayı
3.pazartesi form-2’leri alabilirler.)
2. dönem evrak teslim tarihleri: Haziran ayı ilk pazartesi - Haziran ayı 3. cuma (En erken
Temmuz ayı 2. Pazartesi staja başlayabilirler.)
Staj adımları
Evrak Teslim Başlangıç tarihi
Evrak Teslim Bitiş tarihi
Staj yerinin onaylarının ilan
edilmesi,
Form -2’lerin geri alınması
Sigorta belgelerinin alınması
En erken staj başlangıç tarihi

1. DÖNEM
Nisan ayı ilk pazartesi
Mayıs ayı son cuma

2. DÖNEM
Haziran ayı ilk pazartesi
Haziran ayı 3. cuma

Haziran ayı 3.pazartesi

Temmuz ayı ilk pazartesi

Staj başlangıç tarihinden en erken 25 gün önce , en geç
staj balangıç tarihinden bir gün önce alınabilir.
24 Haziran 2019
Temmuz ayı 2. pazartesi

Staj adımları
 Öğrenci staj yapacağı işyerini bulur.
 Öğrenci Form-1 ve en az iki adet Form-2’ yi doldurarak, imzalanması için staj yerine
teslim eder. Staj yapılacak yerin istemesi durumunda, öğrenci dekan yardımcısının
imzasının olduğu Form 6 – Zorunlu Staj Belgesi’ni bölüm sekreterinden alır ve gerekli
yerleri doldurur.
NOT: Bazı staj yerleri Form-2’lerin Fakülte ve bölüm tarafından onaylı nüshasını
isteyebilmektedir. Form-2’lerin bir nüshası fakülte de kalacaktır. Bu sebeple staj
yerinin istediği adet kadar fazla Form-2’ yi staj yerine imzalatılmalıdır. Örneğin staj
yeri 2 adet onaylı Form-2 isterse toplamda 3 adet Form-2 staj yerine teslim edilip,
imzalatılması gerekmektedir.
 Form-2 staj yerine imzalatıldıktan sonra aşağıda linki bulunan e- formu doldurur.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTpenghSxGTNCeMkRlb_mAYEUK7vBq203AD00R_hR6YXZ0w/viewform?usp=sf_link











Öğrenci Form-5’i doldurur.
Form-5’i ve imzalanan Form-2’leri tabloda belirtilen tarihlerde bölüm sekreterine
teslim eder.
Staj yerleri bölüm tarafından onaylandıktan sonra, sigorta yapıldığına dair belge
öğrenci işlerinden staj başlangıç tarihinden en erken 25 gün önce, en geç ise staj
başlangıç tarihinden bir gün önce alınmalıdır. Bölüm ve staj komisyonu tarafından
onaylanmış Form-2 belgesini almak zorunlu olmayıp almak isteyen öğrenciler ise
tabloda belirtilen tarihlerde bölüm sekreterinden alabilirler.
Öğrenci staj tarihlerinde stajını yapar. Staj süresince Form4’ ü doldurur.
Staj sonunda staj defterini staj yerindeki ilgiliye imzalatıp kaşeletir.
Form-3’ün kapalı zarfta bölümümüze ulaşmasını sağlar.(Bazı firmalar bu formu
kendisi posta yoluyla bölüme yollarken, bazı firmalar öğrenciye kapalı zarfla
vermektedir. )
Güz dönemi başlarında duyurulan tarihlerde evraklarını (Form-3 ve Form-4) ve staj
defterini (spiral ciltli şekilde) bölüm sekreterine imza karşılığında teslim eder.

SIKÇA SORULAN SORULAR
1) Staj başlangıç bitiş tarihlerimi nasıl ayarlamalıyım?
Staj gün sayısı Staj-1 için 30 iş günü, Staj-2 için 30 iş günü şeklindedir. Aşağıda yaz aylarında
bulunan resmi ve dini tatil günleri verilmiştir. Bu tarihler hesaba katılarak staj başlangıç ve
bitiş tarihleri ayarlanmalıdır.
15 Temmuz Pazartesi: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
12-18 Agustos haftasi: Kurban Bayramı
30 Ağustos 2019 Cuma: Zafer Bayramı

Aşağıda örnek staj başlangıç ve bitiş tarihleri verilmiştir.
30 iş günü staj için: firma cumartesi çalışmıyorsa Staj Baş. 24.06.2019- Staj Bit. 05.08.2019
30 iş günü staj için: firma cumartesi çalışıyorsa Staj Baş. 24.06.2019- Staj Bit. 29.07.2019
Not: Bir sonraki dönemin muhtemel ders başlangıç tarihleri 16 veya 23 Eylül günü olabilir.
Eğitim öğretim dönemiyle çakışan staj günleri kabul edilmeyeceğinden, belirtilen tarihlerden
önce stajın bitirilmesi tavsiye edilir.
2) Staj için kaç gün sigorta yapılacak?
Staj 1 için 30 gün, Staj 2 için eğer öğrencinin Staj 1’den eksik günü varsa 30+eksik gün sayısı
kadar sigorta yapılacaktır. Dolayısıyla staj tarihleri sigorta yapılacak gün sayısına göre
belirlenmelidir.
3) Bir staj döneminde en az kaç gün staj yapabilirim?
Bir staj döneminde en az 18 gün staj yapılabilir.
4) Evrakları teslim etmek için son gün olarak ilan edilen tarihlerden sonra evrak teslim edebilir
miyim? Başvurduğum yerler sonuçları daha sonra açıklıyor.
Bu tarihler dışında başvurular kabul edilmeyecektir.
5) Yaz okulu yaparken staj yapabilir miyim?
Aynı zamanda hem staj hem de yaz okulu yapılamaz. Farklı tarihlerde olmak şartı ile bir yaz
döneminde hem staj hem de yaz okulu yapılabilir. Yaz okulunda iken yaz okulunun olmadığı
günlerde de staj yapılamaz. Aynı zamanda hem staj hem de yaz okulu yapanların stajları
geçersiz sayılacaktır.
6) Şubat tatilinde staj yapabilir miyim?
Staj süresi yaz dönemi olarak belirlenmiştir. Fakat derslere devam mecburiyeti olmayan
öğrenciler dönem içerisinde staj yapabilirler.
Sadece 4. sınıf olanlar eksik günlerini tamamlamak için Şubat tatilinde staj yapabilirler. Bu
öğrenciler dışında Şubat tatilinde staj yapılmamaktadır.

7) Staj yapacağım firmada elektrik-elektronik mühendisi çalışmak zorunda mı?
Hayır. Ancak Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Haberleşme, Kontrol, Mekatronik,
Biyomedikal gibi bölümümüzle alakalı en az bir mühendisin çalışması gerekmektedir.
8) Staj defterini nasıl dolduracağım?
Staj defterleri dijital ortamda staj yerinde yapılan işleri anlatıldığı bir şekilde doldurulmalıdır.
Mümkün olduğu kadar fotoğraflarla zenginleştirilmelidir.
9) Şu anda çalışmakta olduğum yerde staj yapabilir miyim?
Çalışılan yer bölümümüz için staj yeri şartlarını sağlıyorsa staj yapılabilir.
10) Sigortamızı okul mu yapacak?
Staj süresince hem genel sağlık sigortası hem de işyeri sigortası fakülte dakanlığı tarafından
yapılmaktadır. Sigorta yapılması sahip olduğunuz sigortaları etkilememektedir.
11) Yurt dışında staj yapmak için neler yapmam gerekir?
Yurt dışında staj yapmak için yurt içindeki adımlar takip edilmektedir. Ancak sigorta
yapılmamaktadır. Tüm sorumluluklar öğrenci tarafından kabul edilmiş olmaktadır.
12) Hangi koşullarda staj yerimi değiştirebilirim? Değiştirmek için ne yapmam gerekir?
Staj yerindeki mühendisin ayrılması, staj yerinin kapanması gibi stajın yapılması engelleyecek
durumlarda staj yeri değiştirilebilir. Staj yerini değiştirmek için geçerli bir mazeretle
başvurularak başlangıçtaki adımlar tekrar edilir.
13) 30 günden fazla staj yapabilir miyim?
Evet. Ancak 6. Yarıyıldan ders alınması gerekmetedir.
Staj 1 için en fazla 30 gün staj yapılabilir. Staj 1 için 30 günden staj yapıldığın durumda 30 gün
geçerli kabul edilmektedir.
14) Staj defterimi mühendis imzalayıp, kaşelemek zorunda mı?
Hayır. Staj yerindeki stajyer öğrencilerden sorumlu birisi de imzalayabilir. Ancak mühendisin
imzalaması daha iyi olmaktadır.
15) Aynı yerde 60 gün staj yapabilir miyim?
Staj 1 ve Staj 2 olmak üzere 60 gün staj yapılabilir. Ancak aynı firmanın farklı birimlerinde
yapılması gerekmektedir. Ayrıca yukarıda paylaşılan takvime göre staj başlangıç bitiş
takvimleri iyi hesap edilmelidir.
16) Burada yazılan sorular harici sorularım var ne yapmalıyım?
Aşağıda linki verilen e-tablo ya sorular yazılmalıdır. Buraya yazılan sorular aralıklarla staj
komisyonu tarafından cevaplanacaktır ve bu cevaplar herkese açık olacaktır.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p3fLMGJizR_M7sQrAx38qpiP1WhebzeVijW0tIhH7
yc/edit?usp=sharing

