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EEM - STAJ 

 

 Üniversitemiz Senatosu tarafından 2019-2020 yaz dönemi ve pandemi sürecinde stajlar ile ilgili olarak 

alınan kararlar üniversitemizin web ana sayfasında yayınlanmıştır. Senato kararlarına bağlı olarak 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Staj Komisyonunun belirlediği dikkat edilmesi gereken kurallar 

Üniversitemiz tarafından yeni bir karar alınıncaya karar aşağıdaki şekildedir. 

 

 

 Genel Kurallar 
 

 Yeni bir karara kadar pandemi süreci boyunca staj yerine araştırma ödevi veya araştırma projesi 

yapılacak olup bu ödev/proje staj yerine sayılacaktır. 

 

 Staj yerine araştırma ödevi/projesi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler son sayfada yer alan 

başvuru formunu doldurduktan sonra bu formu taratarak pdf formatında transkriptleri ile berabar 

remir@nny.edu.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir. 

 

 "Elektronik Tasarım Uygulama" ve/veya "Bitirme Ödevi" dersini alan öğrenciler bu derslerde 

yaptıkları çalışmaları araştırma ödevi/projesi kapsamında staj yerine saydıramazlar. Ancak bu 

derslerde yapılan çalışmaların devamı niteliğinde araştırma ödevi/projesi hazırlanabilir. Bu dersleri 

alan öğrencilerin ders danışmanlarından bilgi alınarak araştırma ödevi/projesi değerlendirilecektir. 

 

 Birbirinin aynısı / benzeri olan araştırma ödevleri/projeleri geçersiz sayılacaktır. 

 

 Araştırma ödevi/projesi yapan öğrenciler ödevini/projesini tamamladıktan sonra Arş. Gör. Recep 

Emir'e aşağıdakileri teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

 1. Tamamlanmış araştırma ödevi veya projesi 

 2. Transkript 

 

 Araştırma ödevi/projesi son başvuru tarihi : 31 Temmuz 2020 / Cuma / 17.00 

 

 Araştırma ödevi/projesi son teslim tarihi : 25 Eylül 2020 / Cuma / 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mezun Durumdaki Öğrenciler ile İlgili Kurallar 
 

 1. Staj durumuna bakılmaksızın 236 AKTS'ye ulaşarak tüm derslerini tamamlamış öğrenciler 

 

 2. 2019-2020 bahar dönemi yarıyılsonu, bütünleme veya tek ders sınavları sonucunda staj 

durumuna bakılmaksızın 236 AKTS'ye ulaşarak tüm derslerini tamamlayan öğrenciler 

 

 3. 2019-2020 Yaz dönemi Yaz Okulu sonucunda staj durumuna bakılmaksızın 236 AKTS'ye 

ulaşarak tüm derslerini tamamlayan öğrenciler 

 

 Yukarıdaki öğrenciler mezun olmaları için gereken staj gününe denk gelecek kadar ödev/proje 

çalışması hazırlayacaklardır. 

 

 Tek seferde 40 gün staj yapılabilmesi kuralı araştırma ödevi/projesi için geçerli değildir. Derslerden 

mezun durumdaki ve mezun olacak durumdaki öğrenciler en fazla 60 gün yerine geçecek kadar 

araştırma ödevini/projesini tek parça olarak hazırlayabilirler. 

 

 Başvuru tarihinde derslerden mezun olmayan öğrenciler (2. ve 3. maddedeki öğrenciler) 2019-2020 

Yaz Okulu sonuçlarına kadar derslerden mezun olamaları durumunda en fazla 30 güne kadar staj 

yerine araştırma ödevi/projesi kabul edilecektir. 

 

 

 Mezun Durumda Olmayan Öğrenciler ile İlgili Kurallar 
 

 Staj durumuna bakılmaksızın tüm derslerini tamamlamamış ve Yaz Okulu sonucuna kadar 

tamamlama ihtimali olmayan öğrenciler en fazla 30 güne denk gelecek kadar araştırma 

ödevi/projesi yapabilirler. 

 

 Tek seferde 40 gün staj yapılabilmesi kuralı araştırma ödevi/projesi için geçerli değildir. Derslerden 

mezun durumda olmayan öğrenciler en fazla 30 gün yerine geçecek kadar araştırma ödevi/projesi 

yapabilirler. 

 

 2019-2020 Yaz döneminde 1. sınıf öğrencileri (öğrencesi numarası 19 ile başlayan öğrenciler) staj 

yerine araştırma ödevi/projesi hakkından yararlanamazlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Araştırma Ödevi/Projesi Yazım Kuralları 
 

 Araştırma ödevi/projesi hazırlarken eem.nny.edu.tr adresli bölüm web sayfamızdan 

ulaşabileceğiniz staj defteri dökümanları kullanılacaktır. 

 

 Araştırma ödevi/projesi staj defteri hazırlamaya benzer şekilde hazırlanacaktır. 

 

 Kurşun kalem kullanılmayacaktır. 

 

 Her sayfanın sadece ön tarafı kullanılıp arka sayfa boş kalacaktır. 

 

 Dökümanların yazım sırası ve kuralları aşağıdaki gibidir. 

 

 1. ön kapak (staj ön kapağı) 

 Bilgisayar veya el yazılı olabilir. 

 

 2. iç kapak (staj iç kapağı) 

 Bilgisayar veya el yazılı olabilir. 

 

 3. içindekiler 

 Bilgisayar veya el yazılı olabilir. 

 Haftalık raporlar kullanılmayacak olup uygun bir şekilde içindekiler bölümü 

hazırlanmalıdır. 

 

 4. günlük rapor (staj günlük raporu) 

 El yazısı ile yazılmalıdır, bilgisayar yazısı kabul edilmeyecektir. 

 Günlük rapor sayfa sayısı mezun olacak öğrenciler için en az mezun olmak için 

gereken staj günü sayısı kadar olmalıdır. 

 Günlük rapor sayfa sayısı diğer öğrenciler için en az 30 sayfa olmalıdır. 

 Sayfalara tarih atmaya gerek yoktur, tarih kısmı boş bırakılacaktır. 

 Sayfalar ortalama bir yazı büyüklüğünde sayfanın yarasından fazlası dolacak şekilde 

yazılmalıdır. 

 Satırlar arası boşluk çok az veya çok fazla olmamalıdır. 

 Toplam satır sayısı çok az olmamalıdır. 

 

 5. genel rapor (staj genel raporu) 

 El yazısı ile yazılmalıdır, bilgisayar yazısı kabul edilmeyecektir. 

 En az bir sayfa olmalıdır. 

 Araştırma ödevinin veya projesinin genel değerlendirilmesi yapılacaktır. 

 

 6. ekler 

 İsteğe bağlıdır, ancak toplam sayfa sayısı olarak kabul edilmeyecektir. 

 Bilgisayar veya el yazılı olabilir. 

 İstenilen formatta olabilir. 

 Çok fazla sayfa tutmamalıdır. 

 

 



 Araştırma Ödevi/Projesi Konuları 
 

 Elektrik-Elektronik Mühendisliği genel kapsamında aşağıdaki araştırma alanlarına uygun bir 

şekilde herhangi bir konu olabilir. 

 

 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilimdalları 

 

 Telekomünikasyon (haberleşme) 

 Elektronik 

 Elektrik Makinaları 

 Elektrik Tesisleri 

 Elektromanyetik ve Mikrodalga 

 Kontrol 

 Robotik 

 Diğer benzer konular 

 

 

 Diğer Açıklamalar 
 

 Staj Komisyonu Görevlileri 

 

 Diğer konular ve sorularınız için aşağıdaki staj görevlileri ile aşağıdaki numaralardan veya 

mail adreslerinden iletişime geçebilirsiniz. 

 

 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bilim  

 Staj Komisyon Başkanı 

 0352 324 00 00 / 2254  -  mbilim@nny.edu.tr 

 

 Arş. Gör. Recep Emir  

 Staj Komisyon Yardımcısı 

 0352 324 00 00 / 2257   -  remir@nny.edu.tr 

 

 Dr. Öğr. Üyesi Asuman Savaşcıhabeş 

 Staj Komisyon Üyesi 

 0352 324 00 00 / 2253  -  ahabes@nny.edu.tr 

 

 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Doğan 

 Staj Komisyon Üyesi 

 0352 324 00 00 / 2259  -  adogan@nny.edu.tr 
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T.C. 
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü  

 
 

STAJ YERİNE GEÇECEK ÖDEV/PROJE BAŞVURU FORMU 
 

STAJYER ÖĞRENCİ BİLGİLERİ 

Öğrenci No  

Adı Soyadı  

Telefon  

E-posta  

Ödev/Proje 
Şekli 

*Derslerden Mezun* 

 

**Derslerden Mezun 
Olma İhtimali** 

 

***Ara Staj*** 

 

Daha önce 
tamamladığı 
staj gün sayısı 

 

Yararlanmak 
istediği 
staj günsayısı 

 

 
 

*        Başvuru tarihinde derslerden mezun olan öğrenciler 
**      Final / Bütünleme / Ek ders sınavları veya Yaz Okulu sonucu mezun olabilecek öğrenciler 
***    1. sınıf haricindeki diğer öğrenciler 

 
 
 
 

 

Araştırma Ödevi/Projesi Konu Başlığı ( alttaki boşluğa yazınız ) 
 
 
 
 
 

Araştırma Ödevi/Projesi Konusu Hakkında Genel Bilgilendirme (alttaki boşluğa yazınız) 

Yukarıdaki beyanımda belirttiğim bilgilerin doğruluğunu taahhüt ederim. 

Adı Soyadı:                                                                      Başvuru Tarihi:                                                                             İmza 


