
SIK SORULAN SORULAR 

 

1. Mezun olabilmek için yapılması gereken zorunlu staj sayısı ve süresi nedir? 

Staj çalışmaları lisans öğretiminin içinde olup, öğretim ve sınav dönemleri dışında, yaz aylarında yaz okulu öğrenimi 
süresi dışında en az 20 iş günü olacak şekilde gerçekleştirilir. Öğrenciler mezun olabilmek için 2 tane staj yapmak 
zorundadırlar. Yapılacak stajlardan herbiri 20 iş günüdür. Toplamda 20+20 işgünü olacak şekilde iki staj yapılmak 
zorundadır. 

 

2. Staja en erken ne zaman başlayabiliriz? 

Öğrenciler EEMB nin 4ncü yarıyılını tamamladıktan sonra (2nci Sınıf Bahar Döneminden sonra) sınav dönemleri 
dışındaki, yaz aylarında, yaz okulu öğrenimi süresi dışında istedikleri bir zaman 20 iş gününü içeren ilk stajlarını 
yapabilirler. 

 

3. 2nci sınıf bahar dönemini (4ncü yarıyılı) tamamladıktan sonra, zorunlu olan iki stajımı da yapabilir miyim? 

Hayır, 2nci sınıf eğitimi tamamlandıktan sonra zorunlu olan iki stajdan sadece biri yapılabilir. 3ncü sınıf eğitimi 
tamamlandıktan sonra (6nci yarıyıl sonrası), iki stajını da aynı yaz aylarında, sınav ve yaz okulu öğrenimi dışındaki 

zamanlarda, farklı firmalarda yapabilirsiniz.  

 

4. Ders döneminde staj yapılabilir mi? 

Hayır, ders döneminde staj yapılması uygun değildir. Tüm derslerinizi verdikten sonra mezun olabilecek 
durumdaysınız dönem içi staj yapmanız mümkündür. Tüm derslerinizi başarı ile tamamladıktan sonra istediğiniz 
zaman staj yapabilirsiniz. 

 

5. Sadece “EEE404 Multidisiplinary Engineering Project” dersim ve stajım kaldı? Dönem içinde staj yapabilir 
miyim. 

Hayır ders döneminde staj yapılması uygun değildir. Sadece Tek Ders veya Not yükseltme sınavı için dönem sonunu 
beklemek zorundaysanız ve başka herhangi bir dersiniz yoksa (o dönem içinde ders almıyorsanız) stajınızı 
yapabilirsiniz. 

 

6. Güz dönemi ile Bahar dönemi arasındaki tatillerde staj yapabilir miyiz? 

Hayır, Güz dönemi ile Bahar Dönemi arasında staj yapılması uygun değildir. 

 

7. Staj yapılacak yerleri bulma işi kime aittir? 

Öğrenciler staj yapacakları yerleri kendileri bulmak zorundadır.  

   

8. Bölüm staj yapılacak yer bulma konusunda yardımcı olabilir mi? 

Öğrenciler staj yapacakları yerleri kendileri bulmak zorundadır. Firmalardan stajyer öğrenci talebi geldiğinde, bölüm 
web sitesinde duyuru yapılmaktadır.  

 

9. Staj yapılacak olan firma hangi özellikleri taşımalıdır? 

Staj yapılacak firmaların özellikleri “EEMB Staj Çalışması Kuralları” listesinde verilmektedir.  

 

10. Bilgisayar yazılımı yapan bir firmada (IT Sektöründe) staj yapmak istiyorum. Bu durumda staj evraklarımı 
Bilgisayar Mühendisine onaylatacağım. Bu mümkün müdür?  

Staj yapılacak firmaların özellikleri “EEMB Staj Çalışması Kuralları” listesinde verilmektedir. Bu kurallarda belirtilen 
özellikteki firmalar dışında staj yapılması mümkün değildir. 6nci dönem den sonra Bilgisayar yazılımı yapan firma 
bir firmada staj yapılması mümkündür. Bu durumda stajlarını onaylayacak sorumlu mühendisin Elektrik, Elektronik, 
Elektrik-Elektronik, Telekomünikasyon veya Kontrol Mühendisi olması zorunludur. 

   



11. Staj yapılacak firmada, öğrencinin defterini onaylayacak ve değerlendirme notlarını verecek olan Sorumlu 
Mühendis kimler olabilir? 

Öğrencinin staj defterini onaylayacak ve değerlendirme notlarını verecek kişi Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, 
Telekomünikasyon veya Kontrol Mühendisi olmak zorundadır. Staj yapılan firmada, şirket sahibi olsa bile bu 
mühendislik dallarının dışındaki kişiler staj defterini imzalamaya yetkili değillerdir.  

 

12. Yurtdışında staj yapma imkanımız var mı? 

Öğrenci yurtdışında staj yapacağı yeri ayarladığında, “EEMB Staj Çalışması Kurallarında” olan aynı şartları 
sağlayarak staj yapabilirler. 

 

13. Erasmus döneminde, Erasmus yapılan üniversitedeki danışman öğretim üyesi ile staj yapabilir miyiz? 

Hayır. Erasmus dönemi lisans eğitiminden sayıldığı için sadece ilgili derslerin eşliği için geçerlidir. Öğrenci 
yurtdışında staj yapmak istiyorsa aynı Türkiye’de staj yapacakmış gibi staj yapacağı yeri ayarlamalı ve ders 
dönemleri dışındaki yaz aylarında 20 iş günü staj yapmalıdır. Yapılan bu staj resmi stajlarından birinin yerine 
sayılacaktır. 

 

14. Erasmus staj programı, zorunlu staj yerine geçer mi? 

Erasmus Staj programı ile yapılan stajlar, 20 iş gününden az olmamak koşulu ile zorunlu stajlarınızdan biri olarak 
değerlendirilir. Yapılan staj en az 20 iş günü olmak zorundadır. Yapılan staj günü ne kadar fazla olursa olsun, sadece 
zorunlu stajlarınızdan birinin yerine kullanılacaktır. Zorunlu stajlarınızdan ikisini de kapsaması söz konusu olamaz.  

 

15. Zorunlu stajlar dışında uzun dönem staj yapma şansımız var mı? 

Fakültemiz bazı kuruluşlarla dönem içinde, öğrencilerin devam zorunluluğu olan derslerinin olmadığı günlerde hafta 
içi 2 gün staj yapılması ile ilgili sözleşme protokolü imzalamıştır. Sözleşme yapılan kuruluşların son güncel hali 
Dekanlık Staj Biriminden öğrenilebilir.  Öğrenciler ilgili kuruluşlara şahsen başvurup kabul aldıktan sonra, derslerinin 
olmadığı günleri beyan eden dilekçeleri ile birlikte staj komisyonuna başvurmaları gerekmektedir. Staj Komisyonu 
tarafından verilecek onay sonrası, mühendislik fakültesi Staj Birimi tarafından SGK girişleri yapılarak ilgili dönemde 
stajlarını gerçekleştirebileceklerdir. Bu stajlar (20+20 iş günü) zorunlu stajların yerine geçemezler.  

 

16. Zorunlu stajlar ve anlaşma yapılan firmalar dışında staj yapma şansımız var mı? 

Fakültemiz zorunlu staj ve anlaşma yapılan firmalar dışında resmi olarak SGK primi ödemesi yapamamaktadır. Bu 
sebepten dolayı öğrencilerin kendi sigortalarını karşılayarak yaptıkları ya da SGK primleri anlaştıkları firmalar 
tarafından ödenerek yaptıkları tüm çalışmalar (full-time, part-time v.b.) resmi değere sahip değildir. Bu çalışmaların 
tamamı gönüllü çalışma veya gönüllü staj çalışması olarak değerlendirilerek, zorunlu staj yerine geçmemektedir. 

 

17. Tüm öğrencilerin zorunlu staj belgesi alması zorunlu mu? 

Hayır, Zorunlu staj belgesi sadece staj yapacağınız firmanın talep etmesi durumunda gerekli olacaktır. Firma 
stajınızın zorunlu olduğunu kanıtlamanızı istemesi durumunda “Zorunlu Staj Belgesi” formunu web sitemizden indirip 
doldurduktan sonra Staj Komisyonu Başkanına imzalatarak firmaya verebilirsiniz.  

 

18. Staja başlamadan önce “İşyeri ve SGK İşlemleri Başvuru Formu” nu hangi sıra ile imzalatmamız gerekiyor. 

İlgiyi belgeyi internet sitemizden indirdikten sonra, gerekli alanları doldurarak bilgisayar çıktısı alınmalı ve öğrenci 
imzaladıktan sonra staj yapılacak olan firmaya götürülerek kaşe ve imza atılması sağlanmalıdır. Öğrenci imzası, 
şirket kaşe ve imzasından sonra ilgili belge Staj Komisyonu Başkanına getirilerek onaylatılmalıdır. Staj Komisyon 
Başkanının imzaladığı belge Dekanlık Staj Bürosuna götürülerek SGK giriş işlemleri yapılabilir.  

 

19. Staja başlamadan önce “İşyeri ve SGK İşlemleri Başvuru Formu” nu onaylatmamız için şahsen mi 
başvurmamız gerekiyor? 

Mühendislik Fakültesi Dekanlık Staj Bürosu, “İşyeri ve SGK İşlemleri Başvuru Formu” onayı  için şahsen kişinin veya 
kişinin noter tasdiği ile vekalet verdiği birinin gelerek ıslak imza atması ile SGK işlemlerini gerçekleştirebileceklerini 
beyan etmektedir.  

 



20. Staj yaptığım firma cumartesi günleride çalışmamı istiyor? Ne yapmalıyım? 

Zorunlu staj tarihleri hafta içi iş günleri olarak belirlenmiş ve SGK primleri bu günleri kapsayacak şekilde yatırılmıştır. 
Bu sebepten dolayı staj yaptığınız firmaya cumartesi günü çalışmanızın uygun olmadığını ve bölümünüzün sadece 
ilgili günlerde izin verdiğini söylemeniz gerekmektedir. 

 

21. Uzaktan öğretim yapan bir üniversitede yaz okulu yaparken staj yapabilir miyim? 

Hayır yapamazsınız. Staj çalışmaları lisans öğretim süresinin içerisinde olup, öğretim ve sınav dönemleri dışında, 
yaz aylarında yaz okulu öğrenimi süresi dışında yapılır. Aynı anda iki yerde bulunamayacağınız ve staj yaparken 
Uzaktan Öğretim videolarını izleyemeyeceğinizden dolayı aynı zamanda staj yapamazsınız.   

 

22. Stajlarımı ara vererek tamamlayabilir miyim?   

Covid veya başka bir sağlık sorunu olmaksızın staj günlerini bölmeniz uygun değildir. Bu kapsamda yapılabilecek en 
kısa süre aralıksız 20 iş günüdür. Birkaç gün çalıştıktan sonra birkaç gün ara verip tekrar çalışmaya devam edilmesi 
uygun değildir. Sağlık sorunları ve/veya başka bir mücbir (zorunlu) durum oluşursa, bu durum resmi olarak 
belgelendirilmeli ve uzamanın olacağı günlerde tekrar SGK yaptırıldıktan sonra staja devam edilmelidir. 

 

23. Staj yapacağım firma “Hemen gel başla, daha sonra sigortanı başlatırsın” diyor? Ne yapmalıyım?    

SGK girişiniz Dekanlık tarafından yapılmadan kesinlikle çalışamazsınız. Yatırılan SGK primleri sayesinde 
oluşabilecek herhangi bir iş kazası durumunda, sağlık vb. gibi hizmetlerden resmi olarak yararlanabilirsiniz. Ayrıca 
Staj yapacağınız firmada sizi sigortasız olarak çalıştıramayacağını bilmelidir. Yasal olarak sigortasız çalışmak 
yasaktır. 

 

24. İki stajımı da aynı firma da yapmak istiyorum? Ne yapmalıyım? 

Her iki stajda aynı işletmede yapılamaz. Ancak işletmenin farklı adreslerde bulunan ve birbirinden bağımsız birimleri 
var ise aynı şirkette iki staj yapılması mümkündür.  Aynı yaz döneminde, işletmenin aynı adreste bulunan farklı 
birimlerinde staj yapılamaz. Aynı işletmenin aynı adreste bulunan farklı birimlerinde staj yapılabilmesi için bir sonraki 
yaz aylarındaki akademik tatiller beklenmek zorundadır.  

 

25. Staj defterimi doldururken nelere dikkat etmem gerekiyor?   

Staj defterinizi yazarken dikkat etmeniz gereken format ve özellikler “EEMB Staj Çalışması Kurallarında” detayları ile 
belirtilmiştir. Özetle herbir iş günü için toplamda 20 iş günü için en az 20 sayfa olacak şekilde bilgisayar ortamında 
İngilizce olarak defter yazılmalıdır. Bilgisayar ortamında yazılan sayfalar renkli çıktı alınarak, her sayfası tek tek 
kaşelenip sorumlu mühendise imzalatılmalı, kapak kısmı tam olarak doldurulup resim yapıştırılarak (veya bilgisayar 
ortamında vesikalık renkli fotograf ilgili yere eklenerek) tüm çıktılar bir araya getirilmeli ve karton kapaklı olarak 
ciltlenmelidir. Daha sonra belirtilen tarihler içinde staj defteri ve diğer belgeler bölüm öğrenci işlerine teslim edilmelidir. 

 

26. Staj defterimi sunduktan sonra ne yapmalıyım? 

Teslim edilen staj defterleri gruplandırılarak incelenmektedir. Belirlenen tarihler arasında bölüm web sitesinde duyuru 
yapılarak öğrencilerin eksiklikleri ve staj sunumu yapacakları tarihler ilan edilmektedir. Öğrenci eksik evrakları 
tamamlamak ve sunu hazırlayarak sunmak zorundadır. Yapılan değerlendirme sonunda Başarısız olan öğrenciler o 
stajını tekrarlamak zorundadır. Başarılı olanlar o stajı tamamlamış sayılır.  

 

 

 


