
Staj Esnasında Yapılacaklar 

1) Öğrenci Staj Defteri'ni günlük olarak dolduracaktır. 

2) Staj Defteri Staj Yönetmeliği esaslarına uygun olarak düzenlenmelidir. 

1. Staj defteri yazımında resmi bir dil kullanılmasına dikkat edilmedir.  

2. Staj esnasında, kullanılan ölçme aletleri, yöntemleri, kullanılan programların 

her biri tanıtılmalı ve kullanılan terimler açıklanarak yapılan işler staj defterine 

geçirilmelidir. 

3. Kullanılan mesleki ifadeler, bilgiler, terimler vb. teknikerlerden değil kaynak 

kitaplardan, yönetmeliklerden, sorumlu mühendislerden öğrenilerek staj 

defterine doğru ve açık şekilde aktarılmalıdır. 

4. Staj Defterinin her bir sayfasının ilgili mühendis / mühendisler (Staj II) 

tarafından imzalanmış / paraflanmış olması gerekmektedir.  

5. Ekler ilgili mühendis / mühendisler (Staj II) tarafından onaylanmış ve 

imzalanmış olarak staj dosyasına düzenli ve sıralı şekilde eklenmelidir. Staj 

defteri içerisinde eklere gerekli atıfların (Ek-1, Ek-2 vb.) yapılmış olması 

gereklidir. Eklerde tarih belirtilmelidir.  

6. Ekler CD ile teslim edilmemeli (yüksek boyutlu projeler hariç), çıktı alınarak 

staj dosyasına düzgün ve sıralı şekilde eklenmelidir.  

 

Staj Bitiminde Yapılacaklar 

1) Staj sonucunda öğrencinin Staj Sicil Fişini ve ilgili staja ait MÜDEK anketini firma / 

kurum yetkilisi tarafından değerlendirildikten sonra, kapalı bir zarf içinde Staj Komisyonuna 

ulaştırılmasını sağlaması gerekmektedir. Staj Sicil Fişi bulunmayan dosyalar kesinlikle teslim 

alınmayacaktır. İlgili Staj Sicil Fişi dosyasına http://mf.kocaeli.edu.tr/staj.php adresinden, 

ilgili MÜDEK anketine ise http://harita.kocaeli.edu.tr/staj.php adresinden ulaşabilirsiniz. 

2) Sistemde mevcut olan Staj Defteri'ni öğrenciler el yazısıyla kendileri  doldurabileceği gibi, 

staj defteri formatına uygun olacak şekilde bilgisayar çıktısı olarak da düzenleyebilirler. 

3) Öğrencinin staj bitiminden sonraki eğitim-öğretim döneminin ilk iki haftası içinde Staj 

Sicil Fişi, MÜDEK Anketi ve Staj Defteri’ni Staj Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.  

4) Staj Defterleri teslim edildikten sonra Eklerle ilgili hiçbir düzenleme, düzeltme 

yapılamayacaktır. Ancak ilgili düzenlemeler Staj Komisyonunun bilgisi dâhilinde yapılabilir. 

ÖNEMLİ NOT: 

Staj ders notları Güz dönemi sonunda belli olduğundan öğrenciler staj dersine ders planında 

belirtilen dönemde kaydolmalıdır. Staj dersi toplam AKTS yükünden sayılmadığından 

öğrencinin staj yapmayacak olsa dahi mezuniyet aşamasında stajdan dolayı dönem kaybı 

yaşamaması için derse döneminde kaydolması gerekmektedir. 
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