
2019 – 2020 YILI YAZ DÖNEMİ 
BİLGİSAYAR MÜHENDİLSİĞİ BÖLÜMÜ  

STAJ SÜRECİ 
 

 

1. Staj Yönergesi Dikkatlice Okunmalıdır. 

2. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ana sayfasından “STAJ KABUL FORMU” indirilmeli ve 

ilgili bölümler doldurulmalıdır. Staj Kabul Formu staj yapılacak firmaya imzalatılmalı ve 

en geç 19 Haziran 2020 tarihine kadar Arş. Gör. Murat Toptaş’a teslim edilmelidir. 

(NOT: Sadece bu yaz stajında geçerli olmak üzere; Staj Kabul Formu şirkete 

imzalatıldıktan sonra taratılıp mail atılabilir (Mail:murattoptas@harran.edu.tr). Aynı 

zamanda Staj kabul formunun orijinali “Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği” adresine posta yoluyla gönderilmelidir.) 

3. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ana sayfasından “STAJ SİCİL FİŞİ” indirilmeli ilgili 

bölümler staj tarihlerine göre doldurulmalı ve fotoğraf yapıştırılmalıdır. Staj sicil fişi 

bölüm sekreterliğine teslim edilerek üst yazı ile birlikte kapalı bir zarfta tekrardan 

teslim alınmalıdır. (NOT: Sadece bu yaz stajında geçerli olmak üzere; Staj Sicil Fişini 

bölüme getirme imkânı olmayan öğrencilerimizin maillerine staj ile ilgili üst yazı 

gönderilecektir. Bu üst yazı ile staj sicil fişi beraber bir zarfa konularak kapalı bir şekilde 

staj yapılacak şirkete götürülmelidir.) 

4. Staj yapacak öğrenciler staj tarihleri içerisinde stajına başlar. En erken staj başlama 

tarihi 22 Haziran 2020 Pazartesi günüdür. Staj yapılacak son tarih ise 4 Eylül 2020 

Cuma günüdür.  

5. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ana sayfasından “STAJ DEFTERİ DOSYALARI” 

indirilmeli ve Günlük Açıklama Şablonu her staj günü için doldurulmalıdır. Staj Defteri 

ciltli olmalıdır (spiral olmayacak). Staj Defterinde olacaklar sırası ile 1. Kapak, 2. 

Yönerge, 3. Genel Bilgiler, 4. Günlere Dağılım Çizelgesi, 5. Günlük Açıklama Şablonu 

(Günlük açıklama şablonu her staj günü için en az bir sayfa olmalıdır). 

6. Öğrenci, staj bitiminde staj sicil fişini şirketten onaylatıp kapalı bir zarf da teslim alır. 

Staj sunumunda staj sicil fişi olmayan stajlar kabul edilmez. 

7. Staj sunumları tahminen 12 Ekim – 16 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır (Staj 

sunum tarihleri değişiklik gösterebilir. Dönem başladığında net tarihler duyurulacaktır).  

8. Yalnızca bu yaz stajında geçerli olmak üzere; ders dönemi bitmiş ve mezun olabilmek 

için yalnızca stajı kalan öğrencilerimiz, bölüm hocalarımızın yanında staj yapabilirler. 

9. Yalnızca bu yaz stajında geçerli olmak üzere; yaz okulu yapacak öğrencilerimizin 

sadece online ders almaları şartı ile yaz okulu ile stajı aynı tarihlerde yapabilirler. 
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