
STAJ DEFTERLERİNİN TOPLANMASI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU 

 

 

Bütün programların staj defterleri aşağıda yer alan araştırma görevlileri tarafından 

program ayrımı gözetmeksizin 3 Ekim ile 14 Ekim arasında toplanacaktır. Defterleri 

toplayacak olan araştırma görevlileri ve önemli duyuru aşağıda belirtilmektedir. 

Tarihlere ve aşağıda yer alan önemli duyurunun hepsini dikkatli bir şekilde okuyalım. Bu 

tarihler ve duyuruda belirtilen hususlar haricindeki defterler kesinlikle kabul 

edilmeyecektir. Staj defterlerinin toplanacağı zaman aralıklarında yoğunluk olmaması 

için en uygun erken tarihte defterinizi teslim ediniz. İNGİLİZCE PROGRAMLARIN 

MÜALAKATLARI İNGİLİZCE YAPILACAKTIR. DEFTERLERİ 

OKUDUKLARI PROGRAM DİLİNDE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR. Son 

gün oluşacak olan yoğunlukta saat 16:00 ‘dan sonrası defterler kabul 

edilmeyecektir. (Mezuniyet durumunda (bütün derslerinden geçmiş) yer alan 

öğrenciler staj bitiş tarihinden en geç 1 ay sonrasına kadar bütün belgelerini 

komisyonda yer alan araştırma görevlilerine e- posta atması gerekmektedir. 

Belgeler atıldıktan sonra ilgili araştırma görevlisi mülakat için e-postadan geri 

dönüş sağlayacaktır. Komisyon görevlileri internet sitesinde yer almaktadır.)  

 

 

Arş. Gör. Fatih AYDIN: Pazartesi Günü 13:30-15:30 

 

Arş. Gör. Ahmet Yahya BOĞA: Salı Günü 13:30-15:30 

 

Arş. Gör. Furkan Muhammed KIRIKCI: Çarşamba Günü 13:30-15:30 

 

Arş. Gör. Besra ÇETİNDERE: Perşembe Günü 13:30-15:30 

 

Arş. Gör. Ali Kıvanç ŞAHİN: Cuma Günü 13:30-15:30 

 

ÖNEMLİ DUYURU! 

Staj defterleri yukarıda belirtilen tarihler arasında toplanacaktır. Staj başvurusunda bulunan 

bütün öğrencilerin sigorta kayıtları tutulduğundan dolayı, staj yapan bütün öğrenciler 

defterlerini teslim etmek zorundadır. Staj komisyonumuz haricinde üniversitenin farklı 

birimlerinin veya arkadaş çevrelerinin yaptığı bilgilendirmeler geçerli değildir. Bu konuda 

sorumluluk öğrenciye aittir. Staj belgeleri internet sitemizin staj işlemleri sayfasında açıkça



(İmza ve mühür yerleri ile) belirtilmektedir. Bu belgelerin hepsinin tarafımıza ulaştırılması 

öğrencinin mesuliyetindedir. Belirtilen belgeler; 

1) Staj Defteri 

2) 2 Adet Değerlendirme Anketi 

3) Staj Sicil Fişi (2 sayfa) 

 

Bu belgeler haricinde özel sektörde staj yapan öğrenciler ile ; staj yapılan firma 

tarafından dekont ve işsizlik fonu katkısı belgesi staj komisyonuna; ulaştırılabilir. Kamu 

kurumlarında staj yapan öğrencilerin ulaştırmasına gerek yoktur. Staj defterlerinizde; 

her gün için 1 sayfa ve resimli anlatım bulunması zorunludur. Defterde yer alacak 

resimlerin firmaların ürünleri veya özel belgelerin olmasına gerek yoktur. Mühendis 

tarafından size verilen araştırma ödevlerine dair yer alan ekipman, argüman veya 

devrelerin internet ve simülasyon programları üzerinden resimleri olabilir. Defterlerin 

yazımı için dönem içi yapılan toplantıda ve dönem içi derslerinde ayrıntılı olarak 

bilgilendirme yapılmıştır. Bunun haricinde herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır. 

Staj defterleri için düzeltme yaptırılmayacaktır. Bu konudaki sorumluluk öğrenciye 

aittir. İşlemlerinizin daha hızlı ve başarılı ilerlemesi için duyuruları göz önüne alarak 

defterlerinizi teslim ediniz. Defterler komisyon üyelerine teslim edildikten sonra, 

komisyon üyeleri tarafından yönlendirilecek ve bys ortamına yükleme 

sağlandırılacaktır. 


