
Sevgili Öğrenciler, 
 
Yaz Stajı yapacak öğrencilerin, bu maddeleri dikkatlice okumaları kendi 
faydalarına olacaktır. 
 
1. Bölümümüzde “EE311 - Yaz Stajı I” ve “EE403 - Yaz Stajı II”  olmak üzere her biri  
20 iş günü olan iki yaz stajı yapılması zorunludur. 
 
2. Yaz stajı dersleri bahar yarıyılında açılır ve yaz stajına gidecek öğrenciler, yaz 
stajlarının öncesindeki bahar döneminde ilgili yaz stajı dersine (EE311 / EE403) 
kaydolurlar. Sadece mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için güz döneminde Yaz 
Stajı dersi açılır. Staj dersine kayıt olmayan öğrenci staj başvurusu yapamaz.  
 

2.1. Staj notları stajların tamamlanmasından ve staj raporlarının değerlendirilmesinden 
sonraki güz dönemi sonuna kadar OBİS’e girilir. 
 
2.2.  Staj dersine kaydolan bir öğrenci staj yeri bulamaması ya da farklı nedenlerle staja 
gidemeyebilir. Bu durumda öğrencinin staj komisyonunu takip eden dönem 
bilgilendirmesi ve bu derse ait notunun “Kalır (K)” şeklinde girilmesini sağlaması gerekir. 
Aksi takdirde mezuniyet aşamasında sonlandırılmayan ders kaydı sorun çıkartacaktır. 
Herhangi bir nedenle staj dersinden kalan ve notu ‘Kalır’ olarak işlenen öğrenci 
sonraki dönemlerde staj yapabilmek için yeniden Yaz Stajı dersine kayıt 
olmalıdır.   
 
2.3.   Stajı başarısız olarak OBİS’e girilen öğrenci daha sonraki dönemlerde tekrar aynı 
staj dersine kayıt olabilir fakat önceki başarısız sonucu transkriptte kalacağından burs 
kesintisi vb. sıkıntılara yol açabilir. Dolayısıyla öğrencilerin staj yapmadan hemen 
önceki dönem Yaz Stajı dersine kayıt olmaları tavsiye edilir.  

 
3. Stajlar sadece yaz dönemlerinde ve kesintisiz olarak yapılır. Staj tarihleri ilgili 
dönem içerisinde staj komisyonu tarafından ilan edilir. Takip eden güz dönemi derslerin 
başlama tarihinden önce staj sona ermelidir. 
 

3.1. Dönem içerisinde en az 2 tam günü boş olan öğrenciler, dönem içinde 
de staj yapabilirler. 
 
3.2. Mezuniyet aşamasında olan öğrenciler (Staj dersleri hariç tüm derslerini 
tamamlamış olan öğrenciler) stajlarını diledikleri zaman yapabilirler. Sadece 
mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için güz döneminde yaz stajı dersi açılır. 
Şartları sağlamayan ve aktif olarak staj yapamayacak öğrenciler staj 
dersine kayıt olduğu takdirde, ders kayıtları komisyon tarafından 
silinebilir.  
 
 

 
4. Yaz Stajı I en erken 2. Sınıfın yaz döneminde, Yaz Stajı II ise en erken 3. Sınıfın 
yaz döneminde yapılabilir. 
 
5. İki staj en erken 3. Sınıfın yaz döneminde olmak üzere arka arkaya (40 iş günü) 
yapılabilir. Aynı iş yerinde ara vermeksizin yapılacak 40 günlük stajda tek bir başvuru 
dökümanı yeterlidir. Ancak Staj raporları iki staj için ayrı ayrı hazırlanmalıdır. 



 
6. Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir.  
 

6.1. Staj yapacağınız yerde bölümümüzle ilgili en az bir tam zamanlı mühendis 
çalışıyor olmalıdır. Aksi halde staj yeri onaylanmayacaktır. 

   
7. Bölüm internet sayfasında yer alan “Staj başvuru formu” gerektiği durumlarda talep 
eden kuruma “zorunlu staj olduğunu gösterir belge” olarak sunulabilir. Bu belge 
öğrenci tarafından sadece “öğrencinin kimlik bilgileri” alanı doldurulup, fotoğraf 
yapıştırılarak Bölüm Staj komisyonu Başkanı’nın imzası ile ilgili firmaya verilebilir. 
 

7.1. “Staj başvuru formu” bilgisayar ortamında doldurularak (fotoğraf 
bilgisayar ortamında ya da sonradan eklenebilir) ve çıktı alınarak imzalatılabilir. 
 
7.2. Bu belgeyi “zorunlu staj olduğunu gösterir belge” olarak kabul etmeyen 
firmalar/şirketler için Bölüm Başkanlığınca “zorunlu staj olduğunu gösterir 
belge” düzenlenebilir. Bu talebinizi Bölüm Başkanlığına iletiniz. 

.  
8. Staj yapacağı yeri bulmuş, staj tarihlerini netleştirmiş olan öğrenci “Staj başvuru 
formu” ‘nu staj yapılacak yerin yetkilisine imzalatır ve bölüm staj komisyonuna son 
imzaya getirir. 
 

8.1. Staj Başvuru formu eksiksiz doldurululmalı, fotoğraflı olmalı ve 3 kopya 
hazırlanmalıdır. 
 
8.2. Staj yapılacak yerin bilgileri, staj yapılacak tarihler doldurulmuş olmalı, işyeri 
yetkilisinden ıslak imzalı olarak teslim alınmalıdır.  
 
8.3. Staj yapılacak tarihlerin 20 iş gününü doldurduğu kontrol edilmeli, resmi 
tatiller staj gününden düşülmelidir. 
 
8.4. İşyerinin Cumartesi günleri de çalışması durumunda, işyerinden bu durumu 
belirtir ıslak imzalı ve kaşeli bir belge ile belgelenerek Cumartesi günleri de 
staj yapılabilir. 
 
8.5. Firmadan alınacak ıslak imzalı ve kaşeli, staj yapacağınız tarihleri gösteren 
staj kabul yazısı da kullanılabilir. Bu durumda “Staj başvuru formu” yukarıda 
belirtildiği gibi hazırlanır, sadece firma imzası ve kaşesi boş bırakılarak “Staj 
kabul yazısı” eklenir. 

 
9. Staj komisyonu başkanına imzalatılan 3 kopya “Staj başvuru formu” Mühendislik 
Fakültesi sayfasında ilan edilecek tarihler arasında Sigorta girişlerinin yapılması için 
ilgili personele teslim edilir.  
  

9.1. Sigorta girişinizin yapıldığını gösterir belgeyi saklayınız. Bu belgenin 
bir kopyası staj yapacağınız işyerine teslim edilmelidir. Belgenin ikinci bir 
kopyasını da stajınızın sonunda staj defterinizle birlikte staj komisyonuna teslim 
etmeniz gerekmektedir. 

 



10.Stajınızın tamamlanmasından sonra, Bölüm internet sayfasında yer alan 
“Internship report forms (English & Turkish).docx” dökümanında istenilen formatta 
ve “Internship Guidelines.pdf” dosyasındaki kurallara uygun olarak staj raporunuzu 
hazırlayarak bölüm staj komisyonuna teslim etmeniz gerekmektedir. 
 

10.1. Staj raporu yukarıda istenilen formatta hazırlanmalıdır. 
 

10.2. Karton Ciltli ve staj yaptığınız yerin yetkilisi tarafından tüm sayfaları 
imzalanmış olmalıdır. 
 
10.3. Staj raporları dönemin başlamasından itibaren en geç 15 gün içinde staj 
komisyonuna teslim edilmelidir. Geç teslim edilen raporlar değerlendirmeye 
alınmazlar. 
 
10.4. Staj komisyonu gerektiği durumlarda öğrencileri Staj çalışmaları ile ilgili 
olarak sözlü mülakata çağırabilirler. 
 

11. Kabul edilen stajlar, bir önceki dönem kaydolmuş olduğunuz Yaz Stajı derslerine 
“GEÇER/KALIR” şeklinde işlenecektir. 
 

11.1. Staj raporlarının incelenmesi sonucunda stajınız “BAŞARILI”, 
“BAŞARISIZ” ve “KISMEN BAŞARILI” olarak değerlendirilecektir. 
 
11.2. BAŞARILI olarak değrlendirilen öğrencinin staj notu OBİS’te ilgili staj 
dersinde “Geçer (G)” olarak işlenecektir. 
 
11.3. BAŞARISIZ olarak değerlendirilen stajlar için staj tekrarı istenebilecektir. 
 
11.4. KISMEN BAŞARILI stajlarda belirli günler başarılı sayılırken, başarısız 
sayılan günler diğer stajına eklenecek, diğer stajı yok ise gerektiği kadar gün 
Staj yapılması istenebilecektir. 

 
SIKÇA SORULAN SORULAR: 
 
S1. Yurtdışında bireysel ya da Erasmus kapsamında staj yapabilirsiniz, yukarıda 
sayılan 9. Madde dışında tüm şartlar aynen geçerlidir. Sadece Sigorta girişinizi 
üniversite karşılamayacaktır ve bu konuda tüm sorumluluk size aittir. Yurt dışında staj 
için Üniversitemizin ‘Dış İlişkiler Ofisi’ ile iletişime geçebilirsiniz.  
 
S2. Yurtdışında yapılan stajlar için staj raporu İngilizce hazırlanmalıdır. Türkiye’de 
yapılan stajlarda staj raporları Türkçe ya da İngilizce olabilir. 
 
S3. İki stajınızı da aynı yerde yapabilirsiniz, bu konuda bir engel yoktur. Ancak esas 
olan farklı alanları ve işyerlerini görerek tecrübe kazanmanızdır. 
 
S4. Staj süreleri zorunlu bir sebep olmadıkça (bkz. madde 11.3) 20 iş günüdür. Staj 
belgeleri bu süreye uygun olmalıdır. Fazladan staj günü onaylanmaz. 
 
S5. Zorunlu stajlar dışında öğrenciler isteğe Bağlı Staj Yapabilmektedir. 
 



• Öğrencinin talebi ve birim yönetim kurulu onayıyla öğrenciye 75 işgününe kadar isteğe 
bağlı staj yapma izni verilebilir.  

 

• Bu kapsamda staj yapan öğrencilerin SGK primleri, talep edilmesi halinde, Üniversite 
tarafından karşılanır.  

 

• İsteğe bağlı staj yapmak isteyen öğrenci, fakülte dekanlığına dilekçe ile başvurur. İsteği 
yönetim kurulunda uygun bulunan öğrenci, Staj Başvuru Formunu doldurup staj yapacağı 
kurumdan gerekli onayları aldıktan sonra staja başlama tarihinden en az 10 gün önce 
birimine teslim eder 

 
S5.1. İsteğe bağlı staj yapan öğrencinin staj raporu hazırlamasına gerek 
yoktur. Ancak daha sonra bu stajını zorunlu stajına saydırmak isterse, o 
durumda yukarıdaki şartlara uygun hazırlanmış staj raporu sunmak zorundadır. 

 
S6. Stajlarda ve yaz okulunda devam zorunluğu vardır. Bu sebeple Yaz okulu ile Staj 
aynı tarihlerde yapılamaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kendi haklarınızı öğrenmek için mutlaka aşağıdaki yönetmelikleri / 
yönergeleri inceleyiniz; 
 
 
 
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ 
https://idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/webfolders/topics/20201109103654-
ANSLISANSYONETMELIGI-000087068597350912930502.pdf 

 
 
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ 
https://idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/webfolders/topics/20200618165109-

GAMBGADUSTAJYNERGESI-000049063414092267345535.pdf 

 

Mutlu ve sağlıklı bir staj dönemi geçirmenizi dileriz. 
 
 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 
 

Güncellenme tarihi: 08.09.2021 
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