SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
STAJ FAALİYET RAPORLARINDA SIKLIKLA KARŞILAŞILAN
HATALAR
Hata
Herhangi bir faaliyet günü için sadece teorik bilgi
yazmak. Staj faaliyet raporunuza teorik bilgi
yazabilirsiniz ama yazdığınız teorik bilginin
firma/kurum ile olan ilişkisini kendi cümlelerinizle
açıklamanız gerekmektedir.
Gereksiz detaylara yer vermek.
Örnekler:
 “İşimizi bitirip öğle yemeğine gittik.”
 “Mesai bitiminde herkes evlere dağıldı.”
 “Arızanın bulunduğu yer bir saatlik
mesafedeydi.”
Gerekli detayları vermemek.
Örnekler:
 “Gerekli cihazlarla ölçüm yaptık.” Hangi
cihazlarla ne ölçtünüz, hangi değerleri
beklediniz, siz ne ölçtünüz, yorumlamamak.
 Staj boyunca fiber kablo eki yapıp da, ek nasıl
yapılır, hangi aletler kullanılır açıklamamak.
 Staj süresince fiber kablo döşeyip, buna
rağmen kablo türünü yazmamak, döşenen fiber
kablo ile ilgili teknik bilgi vermemek.
Firma tanıtımını bir iş gününden fazla güne yaymak.
Son güne sadece vedalaşma bilgileri vermek.
Sadece bir iş günü konusu olabilecek bir konuyu
birden fazla güne yaymak.
Okuması güç olan el yazısı, özensiz görünüm. Ana
metin için birden fazla renkte kalem kullanmak (Örn.
Bir paragrafı mavi diğer paragrafı siyah renk ile
yazmak).
Bir faaliyet gününe sadece resim koymak.
Mühendisle ya da teknik elemanlarla aranızda geçen
diyaloglara yer vermek.
Tarih kısımlarında silinti (daksil kullanmak) ya da
karalama yapmak.
Dağılım cetvelini doldurmamak.

Değerlendirme Aşamasındaki Karşılığı
Gün doldurmak kaygısıyla yazılmış ve firma ile
ilişkilendirilmemiş teorik günler için eksik staj günü
kabulü gerçekleşebilir.
Gereksiz detay vermek staj değerlendirmesini direkt
olarak etkilemez ama bu gibi detayların staj faaliyet
raporunda yer alması beklenmez.

İlgili günler başarısız olarak değerlendirilebilir ya da
mülakata çağırılabilirsiniz.

Bir iş gününden fazla firma tanıtımı ilgili staj günlerinin
değerlendirmeye alınmamasına neden olur. Tarihçe için
en fazla bir iş günü ayrılmalıdır.
Son gün de staj günüdür. Teknik bilgi içeriğinin olması
beklenir.
Ekstra günler başarısız olarak değerlendirilir ya da
mülakata çağırılabilirsiniz.
Staj Faaliyet Raporu resmi bir evraktır ve bu titizlik
içinde doldurulmalıdır. Gerekçenizi açıklamak üzere
mülakata çağırılabilirsiniz. Yırtık deftere ya da silinti ve
kazıntı yapılarak raporlanmış günler değerlendirmeye
alınmaz.
İlgili günler başarısız olarak değerlendirilir. Faaliyet
raporunda resim elbette önemlidir ama metin ile
desteklenmelidir.
Staj değerlendirmesini direkt olarak etkilemez ama
raporlama formatına uygun olmadığı için kaçınılmalıdır.
Tarihte bir düzeltme tercih edilmez ama kaçınılmazsa
yetkili mühendis ya da amir tarafından mutlaka
paraflanmalıdır.
Aksi
takdirde
ilgili
günler
değerlendirmeye alınmaz.
Eksik evraktan dolayı Staj Faaliyet Raporunuz
değerlendirmeye alınmaz. Eksikliği gidermeniz beklenir.

Eksik tam-zamanlı mühendis imzası ve/veya kaşesi.
Elektrik-Elektronik stajlarınız için (Staj I): Elektrik Staj Faaliyet Raporunuz değerlendirmeye alınmaz.
Müh., Elektronik Müh., Elektrik-Elektronik Müh. ve Eksikliği gidermeniz beklenir.
Elektronik ve Haberleşme Müh., imzaları kabul
edilmektedir.
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Haberleşme stajlarınız için (Staj II): Elektronik
Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik ve
Haberleşme Müh., Bilgisayar Müh. (ağ ve yazılım
konulu stajlar için) imzaları kabul edilmektedir.
Sigortasız staj yapmak.
Öğrenci Staj Başvuru formunda belirtilen tarihler için
sigorta yaptırmak ve staj faaliyetini bu tarihler arasında
yapmak zorundadır. Aksi takdirde stajının bir kısmı ya
da tamamı geçersiz sayılır. Neredeyse karşılaşılan bir
durum değildir fakat staj süresinde öğrenci bir-kaç gün
rapor aldıysa bu durumu komisyona bildirmek, ilgili
günleri telafi etmek ve bu telafi için sigorta girişini
uzatmak zorundadır.
Stajı uygun alanda yapmamak ve dolayısıyla Staj Öğrenci, kendisini bir alanda uzmanlaştırmak için bölüm
Faaliyet Raporunda belirtilen (elektronik/haberleşme) staj komisyonun onayı ile staj konusu seçimine yön
staj kapsamı ile ilgisiz konuları rapor etmek. Örneğin verebilir. Eğer bu işlem, komisyonun onayı haricinde
haberleşme stajında elektrik-elektronik stajı ile ilgili yapılıyorsa öğrencinin stajının bir kısmı ya da tamamı
bilgiler vermek.
geçersiz sayılır.
Hafta sonu (cumartesi) çalışma belgesi getirmemek.
Cumartesi günleri staj yapabilirsiniz. Ancak bu durumda
firmadan cumartesi günleri tam gün (8saat) faaliyet
gösterdiklerine dair onaylı bir yazı getirmeniz
gerekmektedir. Cumartesi çalışma belgesi geldiği zaman
stajınız değerlendirilir.
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