
EE300 Staj Dersi Bahar Dönemi Duyuruları 

 

1. Bölüm web sitesinde bulunan staj yönergesinde belirtildiği gibi EE300 dersi 4. 

dönemini tamamlamış olan öğrenciler tarafından alınabilir. 

• Alınan her ders yarım gün olarak sayılacak ve aşağıdaki örnek hesaplamaya 

göre staj süresi belirlenecektir. 20 işgününü doğru bir şekilde hesaplama 

sorumluluğu öğrenciye aittir. 

• Örn: 5 farklı ders alınıyor ise → (5 ders)/2=2.5 → 3 işgünü ders için (buçuklu 

değerler bir üst tam sayıya tamamlanacaktır.) 

• 1 hafta = 5 işgünü → (5 işgünü) – (3 işgünü (ders için)) = 2 işgünü staj için geriye 

kalıyor. 

• (20 işgünü zorunluluğu) / (2 işgünü (staj için kalan)) =10 hafta  

• Staj yapacak öğrencinin, Resmi ve Bayram tatillerinde ayrıca Cumartesi 
"çalışır/çalışmaz" ibaresinin mutlaka belirtilmesi (tam/yarım gün mutlaka 
belirtilecektir) gerekmektedir. 

Önemli Not: "Staj Başvuru Formları"daki gün sayılarının bu doğrultuda tam olarak 

hesaplanması öğrencinin sorumluluğundadır. Gün sayıları yanlış hesaplanmış olursa 

stajın geçersiz sayılma durumu oluşacaktır. 

2. Başvurulacak tüm kurumlar için Öğr. Gör. Mahmut Cenk Efeler’den onay alınacaktır. 

• Öncelikle her öğrenci başvuru belgelerini Öğr. Gör. Mahmut Cenk Efeler ile 

paylaşmak ve onay almak için bir Google Drive dosyası oluşturmalıdır.(Bu dosya 

sadece ilgili öğrenci ve Öğr. Gör. Mahmut Cenk Efeler arasında paylaşılacaktır.) 

• Bu dosyanın hoca tarafından da edit edilebilecek şekilde hazırlanması 

gerekmekte ve linkinin hocaya mail atılması gerekmektedir. 

• Yapılacak her yeni başvuru için gereken belge bu dosyaya yüklenecek. (Başvuru 

belgeleri mail ile gönderilmeyecek.) 

• Her yeni başvuru için gereken belge Drive dosyasına yüklendikten sonra bu 

yüklemenin bilgisi o haftanın CUMA günü Öğr. Gör. Mahmut Cenk Efeler’e mail 

ile bildirilecektir. 

• Hocanın bu dosyada onayladığı başvuruları ilgili kurumlara yapabileceksiniz. 

3. Şirketlere başvurduktan sonra kabul edildiğiniz yerden alınan onaylı belge tekrar Öğr. 

Gör. Mahmut Cenk Efeler’e bu kez mail yoluyla iletilecektir. 

• Mailin haricinde aşağıdaki linkte bulunan formun doldurulup yapılacak staj ile 

ilgili bilgilerin doğru bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. 

https://forms.gle/kcWhaTZfgAhML7U47  

4. Stajınıza yönetmelikte yazdığı gibi nihai karardan (bir üstteki madde 3 hoca tarafından 

onaylandıktan) 15 gün sonra başlayabilirsiniz. Tarihlerinizi belirlerken bunu da göz 

önünde bulundurmalısınız. 

5. Staj raporu teslimi ile ilgili tarihler Bahar dönemi başladıktan sonra açıklanacaktır. 

https://forms.gle/kcWhaTZfgAhML7U47

