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Bu sttt uygulama ilkclcri,
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23.maddesi geretti,Elektrik… Elektronik Fakultesi bё lumlerinde yapllan lisans

kapsamlndaki stalarin gcr9cklc,tirilmcsinde uyulmasi gcrekli ilkelcri bcliricr.Bu
ilkelcr】 ′
,「 (3ア Zぉ α
η
s ottrθ ′
ブ
Zη ノ

9777α 及 θ
」
gθ sノ esas allnarak hazlrlanml,tlr.
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Burada belirlenen ilkeler 9er9evesinde kallnak kaydl ile her boliim kendi
ё

ttrenCilerine

uygulayacaこ 1
olu§ turarak

B∂ ′
ク

勝″ jッtZ′ α αEsα sル rz"nl kendi Bё lum Kurullarinda

slraslyla Faktilte Kurulu'nun ve Senato'nun onayl ile yuritrliitte kOyar.

Zorunlu olmayan/gё nillu sta,ё ttretim planinda zorunlu olmayan ve
baЁ ll

ё
ttrenci

yapllan stadlr.4.Yarly11ln sona ermesinden itibaren tum Ettitim‑0言

suresince ve akademik tailkrde yaplhbihr.Serbest Sta,Ettdm‑0言

iStettine

rCtim

reimitamamhソ Q

bir sta Olup Faku■ c Yё neim Kumlu Kararlib yaplhr.Serbest Stalann yaplimaslnda
diЁ er

Stttlarm yapllml,olma§ art aranmaz.

2)TANIM,KONU VESウ RESi
2.1.

Stttlar,liSans cЁ itim̲ё Ё
retiminde alinan teorik ve uygulamall bilgileri pekistirmek
i9in

ё
ngё rulmu§

ve eこ itim̲ё ttretimin bir par9asl sayllan

ёttretim

surcci i9inde

zamanl, stiresi ve konusu burada belirlencn ilkeler dOЁ ruitusunda her bё liimiin
kendi lisans

'げ

ё
zelliklcrine
ttrCtirninin ё

ve gereklerine gё re belirleyecetti

」
sル ′
J"9cr9evesinde,ё zcl vcya kamu i§ yerlcrinde
ッgタ ル αl勢 α

B∂ ′
夕

yapllacak

uygulama 9all,malarldlr.

2.2.

Lisans ёttretiminde yapllacak stalarin program turu, devreleri, sureleri, sta
suresinde kullanllacak olan

,″ Sc〃

Fθ r

zJ",

'″

Dθ ま ガθ
4冴 ″7θ Fθ ″ ″'vb

fornllar Elcktrik̲Elektronik Fakiiltesi Fakiiltc Kurulu taraflndan diizenlenir.
2.3。

Bir ha■ a

be§

i§

giinti olarak kabul edilir.Cumartesi giinti,i§

giinti Olarak 9ah§ 1lan

i,yerlerinde Cumartesi giinti de i§ gtinii olarak kabul edilir. Yurtdl,lnda yapllan
stalarda Pazar gunu i§ gunu ise Pazar gunt yapllan stalar da kabul edilir.
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2.4。

Stalar dё rt yllllk lisans ё
retiminin 4.yaHyll b■ imini takip eden yaz tadlinden
こ
tibaren yapllabil■ .1lk dё rt yanylli tamamlamayan

ё
ttrendler

sta yapamazhr.

Dikey ge91,ё Ё
rencilerinin mezun olduklarl meslek yuksekOkulunda yapml,
olduklarl stalarinin ilgili bё

lumun sta komisyonu taraflndan i9erittinin uygun

bulunmasl halinde sadece ilk 30 gtinltik klsrnl kabul edilebilir. E)ikey ge9i§

ёЁrenCilerinin mezun olduklari rneslek ytiksekokulunda yaprnl,olduklari vc ilgili
bё lumun

sta komisyonu taraindan uygun bulunan 30 gunIじ k sta i9in yukarlda

bclirtilen lisans cgitirllinde ilk dё rt yarlylll bitirmc§ artl aranmaz.
2.5。

Resmi tatil gunle五 nde yapllan 9Jl§ mdar sta sured olarak kabul cdilmezo Ancak
haftada(Cumartesi dahil)en aZ iki serbesttam i§

guni bulunan

ёttrenciler,ёttretim

ilc birliktc sta yapabilir.Bu bclirlcmede BitiHlle call,malarl dikkate
allnmayacaktir.

Mezuniyed i9in sadece stal Ve b■ Ime te」

kdan ё
ttrendler

ha五 9,stalar vレ e ve

flnal sinav dё nclnlerinde yapllamaz. Bilttinleme ve/veya mezuniyet sinavina
girmeyeceこ ini

bё

renciler ilgili sinav dё nemlc」 nde
lum ba,kanll量 lna beyan eden ёЁ

Sttt yapabilir.

2.6

Madde 2.3 ve 2.5 deki kurallar ikinci

ё
ttretim

Ve yaz okulu

retimi
ё
Ё

i9in dc

ge9erlidir.

2.7. Her bir st巧

renCinin
,ё Ё

talep etmesi durumunda ikiyc bё lunur.

2.8 Erasmus+Programl kapsaminda sta yapmasl kabul ediに nに rden en az 90 gun st巧
yapacak ёttrCncilenn 30 Eylul'c(30 Eylul d山 H)kadar sta yapmattna izin vc五

II.

Ancak eЁ itim― ёttretim ba§ ladlktan bu tarihe kadar ge9en sure devamslzllktan
saylllr.

2.9 1stcycn ё
ttrcnCikr zorunlu olmayan Serbest Stt yapabilirler.Serbest Sta,cn az 20
1,gunu sureylc yap11lr.Stttlar,bё lumlerdeki lisans

zelliklerine
ё
retiminin ё
Ё

gereklerine gё rèBё lum sta Uygulama Esaslarl' 9er9evesinde ger9ekle§

ve

tirilir.

Serbest sta 9all§ malarl i9in sta defteri yazllmaz,sta kOmisyOnlan taranndan
deЁ erlendirmeye

tabi tutulmaz.Serbest Stげ da ge9irdiЁ i 20 i,guni ve fazlasl

sureyi,Maddc 4.2'de beli■ ilen§ anlara uygun,ckildc hazldanan sta de■ e五 ni

teslim etmeleri ve ilgili Staj Komisyonu tarafrndan uygun gori.ilmesi durumunda
Genel/Mesleki Staj yerine saydrrabilir.
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3)STAJ YERLERiNiN BELiRLENⅣ

IESI
renciye
ёЁ

Sta yeri bulma sorumluluttu temCldC

3。 1。

ёncrditti

aittir.OЁ rencilerin temin edip

stai yerinin uygun olup olmadlttina,ilgili bё

lumde uygulanan esaslar

9er9evesinde Bё liim Ba,kanll言 l karar verlr.

Yurt i9i ve yurt dl,lndaki kamu veya ёzel kurum ve kurulu§

3.2。

larin bё lilm i9in tahsis

ettiklcri stayer kontcnianlarl,Bё lum Ba§ kanllЁ l taraindan ilan edilir.Bu§ ekildc
olu§ an

yer ve kontettanlar,ё

renci
Ё

ba,vurularma gё re Bё lum Ba,kanllklarl'nca

dattltlllr.

sta 9all§ maslnin en fazla 30(otuZ)i§

3.3.

Kururnlarinln

gunluk bir devresi,Yuksek Oこ retim

atё lyelerinde

laboratuarlarinda,

ve

uygulama

merkezlerinde

yapllabilir.

4)STAJ cALIsⅣ IALARI
4。

1.

Her ёttrenci sta ёncesinde
●

′Fθ r
Sttt Sjε ノ

●

SGκ Fο r〃

ι
̀"

"

̀̀,aJiDψ θrJ"

●

belgelerini ilgili Birilnlerde onaylatrnak zorundadlr.
4.2.

stayer ё
ttrenci sta Suresinde yaptlこ
rz"na gё re
Esα s′ α

S′

″ Dグ7θ rj"ne

1 9all§ malaH,ilgili

Jα ttα
Sttt」vζ夕

B∂ ル

kaydeder.Sttt de■ erinin her sayfasl sta yeri

yetkilisince onaylanlr.

ёttrenCiledn

ler.
9all§ malannl izleyebil■

4。 3.

Bё lumler gerelctittindC Sta yerlcrinde

4.4.

Stttlar,yurt dl,lnda da yapllabilir.

4.5。

sta belgeleri, Turk9e veya ingilizce hazlrlanlr.Ancak ilgili

Bダ タ

SraJi

′
α αEsα s′ α "nda belirtilen yaygin herhangi bir yabancl dilde de
」
ッζ夕
rι

hazlrlanabilir.
Sa二 lanmasindan
４

６

Her S同

Bu

belgelerin

ёttrenCi

gerektittinde

nOter

tasdikli

terctimelerinin

SOrumludur.

9Jl§ matt i9in ayn b静

S′

げ Dψ θrだ

ha]JanI.

７

４

sta yerinin yetkilisi taraflndan imzalanip ka§ elenerek kapall zarf i9erisine konulan
S′ ″ SJθ J′

Fο r777ン ''VC̀̀'″

Dげ rJ'',Staln tamamlanmasindan itibarcn cn gc9 1
̀θ

lum Ba,kanllЁ lnca 7(ycdi)i§
(bir)ay i9inde Bё lum Ba§ kanll二 ina tCSlim ediliro Bё
gunu i9inde Bё lum sta Komisyonuna gё nderilir.
4.8。

stain tamamlanmasindan hibaren bir ay i9erisinde teslim edilmeyen
deЁ erlendilllleye alinmaz.
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4。 9。

Erasmustt Programl kapsaminda sta yapmasl kabul edilen ё
ttrenciler

stala ilgili

olarak Onivcrsitemiz AB Oisi wcb sayfasindan temin edecekleri belgcleri
dolduracaklardlr.Bu belgeler dl,lnda ba§ ka bir belge doldurulrnayacaktir.
4.10。

scrbest Sta 9a11,malarl, bё lum ba,kanll言 lnin belirleditti esaslara gё

re

ger9ckle,tirilir.

5)STAJIN DEこ ERLENDiRiLMESi
5。

1.

Bё lum Kurulu,gё rev suresi 2(iki)yl1 01mak uzere,Bё lum ё
ttretim clemanlarl
arasindan 3(u9)ki§ idcn az olmayan Bダ タ S̀げ メ
"belirlcr.Komisyon
の ′
η夕
ッο
ba§ kanl

ёttretim uyesi Olmak zOrundadlr.Gё rev suresi dOlan byeler tekrar

se9ilcbilir.Bё lum Sttt Komisyonunun sckrctarya gё re宙 Bё lum sckreterlitti'nCe
ytiriitiiltir.

5。

2.

Ihtiya9 duyulmasl halinde Bё lumler,Bё lum Kurulu kararl ile birden fazla st筍
komisyonu olusturabilirler.Hcr bir sttt kOmiSyonu,5.l rnaddcsine uygun olarak
kunllur.

5。

3.

Bё lum sta KomisyOnu uyeleri,Bё lum Ba,kanl屯 1'nca
belgelerini,en ge9 1(bir)ay i9indèTル
勝げ 」
νζタル

α II施ルrノ "ve

β∂ル″

trrノ

S′″

kcndilcrinc iletilcn st可

トE′θ
ルЮ″ノ
たFα脇ル s′ Zな αηs Ogrθ ′
′ノ

Jッζ″ル

α ESα sあ rz"9er9eVesinde inceler

Ve detterlendirir.
5。

4.

DcЁ erlendirmeler,Bё lum sta Komisyonu taraindan kabul,rct veya duzeltme
isteme ,eklinde yapllarak

,げ Dθ まrル ′′r θ Fθ r′ 7ν "nun dOldurulup

imzalanmasl ve Bё lum Ba§ kanll言 1'nCa Onaylanlp ilan edilmesi ile sOnu91anlr.St可
rcddcdilen

ё
ttrenciye
5。 5。

ёЁ
renCinin

ret gerek9esi yaz111 01arak Bё liim Ba,kanllЁ l araclllこ l

1

ilC

bildirilir.

Sta defterinde duzeltme istenen ё
renci, en ge9 1(bir)ay i9inde istenen
Ё
duzeltmeyi ger9ckle,tirmck zOrundadlr.Aksi takdirdc st巧 l reddcdilmi,saylllr.Bu

sure sOnunda ё
ttrencinin durumu,Bё lum Sttt Komisyonu taranndan tekrar
deこ erlCndirilir ve detterlendirrlle sonucu yaz11l olarak Bё

bildirilir.Duzeltme sOnucu st可 l reddedilen
Bё lum Ba§ kanllこ l araclllЁ l ile
5。 6。

ё
Ёrenciye

ёttrencinin

liim Ba§ kanll言 1'na

ret gerek9esi yazlh olarak

bildi」 lir.

OЁ rCncilcrin,daha ё
nccki Yuksek OЁ rctim Kurumlarinda,ё Ё
renimleri
yapml,01duklari stttlardan― belgeledikleri takdirde―
Bё lum Ba,kanllЁ inin

ёnerisi

slrasinda

muaf tutulma i§ lemlerinde

ilc Elektrik― Elektronik Fakultesi Yё

netim Kurulu

yetkilidir.Bu yё ndeki Fakulte Yё netim Kurulu kararlari OЁ renci i§ leri Daircsi
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Ba,kanh言 1'na bildirilir. Bu durumdaki

ё
rencilerin,
Ё

kaylt 01duklarl ilk yarlyll

19inde ilgili Yuksek Oこ retim Kurumundan sta belgclerini getirmelc面
gcrekmektedir.Belirtilen yarlyllda sta belgelerini getirmeyen

rencinin
ёЁ

sta

muaflyct istcklcri kabul cdilmcz,
5。

7.

Stttin detterlendilllle sonucu,ilgili sttt kOmisyOnu taraflndan karara battlanarak
Bё liirn Ba,kanhttl taraflndan en ge9 bir ay i9erisindc ilan edilir.

5。

8.Sta SorumluluЁ unu ba,an ik tamamhyan ё
ttrencile五 n durumu,Bё lum Ba,kanllЁ

l

taraflndan en ge9 bir ay i9erisinde OErcnci l,leri Dairc Ba§ kanll言 1'na yazl ile
bildirilir.
5。 9。

St可 l reddedilen ёttrenci kendisine yazl ile bildirimi takip eden bir hafta i9inde
ilgili bё

lum ba,kanll言 lna itiraz cdebilir.Bir hata yap11lp yapllmadlЁ inin

saptanmasl i9in sta dOSyasl,ilgili kOmisyon taranndan tekrar incdenir,Durum
deЁ isiklikleri,Elektrik̲Elektronik Fakultesi Yё

STAJ BELGELERININ SAKLANⅣ IASI

6。

6。

netim Kurulu kararlyla kesinle,ir.

1. Kabul ediに n sta de■ ede」 , kabul ta● hinden ba§ lamak uzere, Bё lum
Ba§ kanllこ 1'nca belirlenen ycrde,2(iki)yll Sureyle saklanlr.Saklanma suresi dOlan
Sttt deftcrlcri,Bё lum Ba§ kanh言 lnCa uygun gё riilen bir§ ekilde imha cdilir,

7. DIGER
7.1.

ⅡUKUⅣ ILER

Sta yukumluluttu bulunan ё
ttrenCi,Sta

i§ lemlerini tamamlamadlこ

l Surece mezun

olarnaz.

7.2.

Yuksckё Ё
rctim Kurumlan OЁ rcnci Disiplin Yё netmelitti hukumle」 stttlar
stiresince dc ge9crlidir.

7.3.

StttyCrlerin sttt yaptlklarl kurumlara kar,l kusuriari ncdeni ile vcrecckleri
zararlardan 3niversite sOrumlu dettildir.

7.4。

I§

kazalarinin u9 i§ giinit i9inde SOsyal Gtivenlik Kurtlmuna bildirilmcsi

gerekmektedir.Bu nedenle,sta esnasinda kaza ge9iren

rencinin市 edilikle
ё
Ё

ilgili

dOkumanlari Fakulte sta Burosuna ula,tlllllasl zorunludur。

7.5.

Bu sttt uygulama ilkclerindc ycr almayan hususlar Bё lum Kurullarinin

ёnedleri

tizerine Elektrik‐ Elektronik Faktiltesi Faktilte Iく urulu taraflndan karara baЁ lanlr.

7.6.

Bu sttt uygulama ilkelcri,uzerine Oniversite Senatosu'nun onayladlttl tarihten
itibaren yuriirliiこ e girer.
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7.7.
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ElektrOnik Fakiiltesi Dekani taraflndan ytiriitiiliir.
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