
EGE ÜNİVERSİTESİ 

ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU 

ELEKTRİK PROGRAMI 

STAJ İLKELERİ 

 

STAJ YERLERİ 

 

1. Üniversitelerin ilgili birimleri, fakülteleri veya yüksekokullarında 

2. Kamu kuruluşlarında (alanı ile ilgili Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik 

mühendisin bulunduğu kamu kuruluşlarında) 

3. Alanı ile ilgili özel kuruluşlarda (alanı ile ilgili Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik 

mühendisin bulunduğu kamu kuruluşlarında) 

4. Yurt dışındaki ilgili kuruluşlarda 

5. Genel olarak staj yapılacak işletmenin faaliyetlerinin öğrencinin o ana kadar aldığı 

ve/veya bir sonraki yılda alacağı dersler ile ilişkili olması arzu edilir. Bu bağlamda yaz 

stajlarının yapılabileceği yerlerin faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.  

a) Elektrik tamir işleri,  

b) Elektrik makinaları: Jeneratörler, jeneratör tahrik makinaları, transformatörler, 

akümülatörler, şalterler ve rölelerin üretildiği ya da bakımının yapıldığı yerler,  

c) Elektrik sistemleri: Aydınlatma, AG enerji dağıtımı ve bağlantıları, elektrik makinaları 

yerleşim kumanda ve kontrol projeleri,  

d) Isıtma, havalandırma, iklimlendirme,  

e) Elektrik ile ilgili ölçümler, ölçü aletleri,  

f) Elektrik tesislerinde emniyet,  

g) Elektrik santralleri, ana trafo (İndirici) merkezleri,  

h) OG, YG enerji nakli, yük akışı planlaması,  

ı) OG, YG Güç sistemleri koruması,  

i) Ölçü sistemleri ve telemetri,  

 

 

 

 

 

 

 



STAJ DOSYALARINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER 

 

1. Staj yapılan yerin organizasyon şeması ve tarihçesi olmalıdır. 

2. Staj süresince öğrencinin o işletmedeki teknik ve deneysel faaliyetlere katılması veya 

teknik ve deneysel faaliyetleri gözlemlemesi gerekir. Stajın büyük kısmı broşür katalog 

vb. incelemek ya da getir götür işleri ile geçirilmemelidir. Bu gibi çalışmalar ancak ana 

faaliyetler ve gözlemlere tamamlayıcı olarak değerlendirilebilir. 

3. Yapılan işler o işin tüm detaylarını kapsayacak şekilde günlük rapor formuna 

bilgisayar ortamında yazılmalı (yazılar, kopyala ve yapıştır şeklinde olmamalıdır) ve 

çıktı alınarak staj dosyasına eklenmelidir. Tekrar eden faaliyetler bir defaya mahsus 

yazılmalıdır. Staj süresince yapılacak çalışmalar tek ve benzer faaliyet, deney ve 

aktiviteler için olmamalıdır.  Staj Rapor Dosyasında Mutlaka Şirket olmalıdır. 

4. Teknik resim çizimi varsa, teknik çizimleri Aliağa Meslek Yüksekokulu’nun belirlediği 

teknik çizim kâğıdına çizilmelidir. (Çizimler el ile çizilebildiği gibi bilgisayar 

programlarında çizilip teknik çizim kâğıdına çıktı alınabilir.) 

5.  Çalışmalar fotoğraf ile desteklenmelidir ve işin başlangıcını ve işin tamamlanmış halini 

göstermelidir. 

6. Günlük rapor formu, bilgisayar ortamında word(.doc) dosyası halinde hazırlanmalıdır. 

Şekil ve yazılan yazılarla ilgili açıklamalar aşağıdaki gibi olmalıdır. 

a) Şekil ve planlar temiz ve düzenli olmalıdır. 

b) Yazı karakteri Times New Roman ve yazı büyüklüğü 12 punto olmalıdır. 

c) Sayfa düzeni: 1.5 Satır aralığı, iki yana yaslı, normal kenar boşluğu (sol, sağ, alt, üst 

2.5cm) şeklinde olmalıdır. 


