
 

MEF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI 

STAJ ESASLARI 

 
I. Genel Bilgiler 
 
EE200 ve EE300 dersleri kapsamında yapılacak olan stajlar ile öğrencilerin; 
üniversitede edindikleri teorik bilgilerin işletmelerdeki pratiğe yönelik uygulamalarını 
gözlemlemesi ve elektrik elektronik mühendisliği kariyerlerine yön verebilmek için 
profesyonel mühendislik iş yaşamını ve çalışma koşullarını yerinde tanıması 
amaçlanmaktadır. 
 
Bu dokümanda bulunan staj esasları fakülte yönergesindeki esaslara ek ve 
elektrik elektronik mühendisliği programı öğrencileri için bağlayıcıdır. Daha 
fazla bilgi için fakülte staj yönergesi okunmalıdır. 
 
II. Staj Yeri Kriterleri 
 
Stajı yurtiçi ya da yurt dışı işletmelerde yapılabilir. Yapılacak stajların, staj yerinde 
yürütülecek faaliyetin elektrik elektronik mühendisliği ile ilgisi olması ve elektrik 
elektronik mühendisliği eğitimine katkıda bulunması esastır. Bunun için öğrencilerin 
ilgili staj rapor çeriğini kontrol etmeleri ve buna uygun işyerlerini seçmeleri 
gerekmektedir. Öğrencilerin, staj yeri veya içeriği ile ilgili emin olmadıkları 
konularda Bölüm Staj Komisyonuna başvurmaları gerekir.  
 
Elektrik elektronik mühendisliği stajının profesyonel mühendislik pozisyonunda 
çalışan bir kişinin yanında ve profesyonel iş ortamında yapılması uygun bulunur. Staj 
yapılacak birimde, öğrencinin amiri konumunda en az bir elektrik elektronik 
mühendisi olması gerekir.  
 
Elektrik elektronik mühendisliği stajının pratiğe yönelik bir staj olması beklendiği için 
üniversiteler bünyesinde yapılması uygun değildir. Fakat yurtdışındaki üniversitelerde 
yapılacak olan stajlar kabul edilebilir. Bunun yanında üniversite arazisi içindeki 
bağımsız kuruluşlar da (Teknokent, TÜBİTAK Enstitüleri, KOSGEB vb) staja uygun 
kurumlardır. 
 
Öğrencilerin, kendi aile şirketlerinde staj yapmaları veya iki zorunlu stajını da aynı 
şirkette yapmaları tavsiye edilmemektedir. 
 
III. Staj Konuları 
 
EE200 Kapsamı (2.yıl stajı):  
  
Yapılacak faaliyetlerin temel elektrik elektronik ve yazılım bilgilerini almış olan 
öğrencilerin anlayabileceği faaliyetler olması beklenir. Aşağıdakilerle sınırlı 
olmamakla birlikte, bu kapsamdaki stajların yapılmasının uygun bulunacağı işletmeler 
şu şekildedir: 
 

• Elektronik kart üretiminin yapıldığı işletmeler 



• Elektrik/elektronik tamir işleri yapılan işletmeler 
• Elektronik cihaz tasarım ve üretim merkezleri 
• Elektrik ya da güç sistemlerinin sistemleri üretim ve/veya bakımının yapıldığı 

işletmeler 
• Elektrik makinalarının üretimi ve/veya bakımının yapıldığı işletmeler 
• Elektrik- elektronik sistemleri ile ilgili yazılım geliştiren işletmeler 

 
EE300 Kapsamı (3.yıl stajı):  
 
Yapılacak faaliyetlerin elektronik devre tasarımı, sinyal işleme, elektromanyetik 
sistemler, yazılım tasarımı gibi karmaşık mühendislik bilgilerini almış olan 
öğrencilerin bu bilgileri kullanabilecekleri faaliyetler olması beklenir. Aşağıdakilerle 
sınırlı olmamakla birlikte, bu kapsamdaki stajların yapılmasının uygun bulunacağı 
işletmeler şu şekildedir: 
 

• Elektronik devre tasarımı ve üretimi yapan işletmeler 
• Elektrik santralleri 
• Elektronik kontrol sistemleri geliştiren işletmeler 
• Elektrik- elektronik sistemleri ile ilgili yazılım geliştiren işletmeler 
• Bilgisayar donanım mühendisliği yapılan işletmeler 
• Bilgisayar ağ sistemleri geliştirilen işletmeler 
• Elektronik cihaz tasarım ve üretim merkezleri 

 
IV. Staj Dosyası İçerik Ayrıntıları 
 
Staj Raporu, İngilizce ve bilgisayarda Staj Raporu Formatına uygun olarak 
hazırlanmalıdır. Rapor ciltlendikten sonra, staj yapılan kuruma onaylatılmalı ve 
Bölüm Staj Komisyonu Başkanı Dr. Ahmet Serdar Tan’a diğer belgelerle birlikte bir 
zarf içinde teslim edilmelidir. 
 
Staj Raporunun hazırlanması sırasında karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak Bölüm Staj 
Komisyonu Başkanına başvurulabilir. 
 
Staj ile ilgili tüm dokümanlar bir zarf içerisinde teslim edilmelidir.Parça parça ve zarf 
içinde getirilmeyen (posta ile gönderilen veya ek olarak sonradan getirilen) belgeler 
kabul edilmeyecektir; zarf içerisinde bulunmayan belgeler değerlendirilmeyecektir. 
 
Rapordaki referanslar IEEE formatı uyarınca verilmelidir. 
 
Öğrencilerin her staj çalışmasından sonra hazırlayarak Bölüm Staj Komisyonuna 
teslim edeceği Staj Raporunun formatı, açıklamalı içeriği ve raporla birlikte teslim 
edilmesi gereken diğer belgelerin listesi bölümün internet sayfasında duyurulur.  
 
 


