
 

Staj yaparken stajın amacını bilmeniz ve yapılacak Staj Testinde başarılı olmanız açısından aşağıdaki 

farkındalıkları kazanmak üzere Staj yerinizi seçmeye ve stajınızı tamamlamaya özen gösteriniz. 

 

Staj yaparken aşağıdaki maddelere dikkat ederek Stajınızı yapınız ve lütfen Stajı külfet olarak değil 

imkan olarak görünüz. Zira staj yaptığınız firmaya mühendis olarak girip çalışamayacaksınız başka türlü 

size kendi bilgi birikimini kesinlikle aktarmayacaktır. 

Stajı kendinizi hayata hazırlanmak olarak görünüz ve kendinizi olabildiğince yetiştirmeye bakınız. 

 

1-Mesleki çevre edinmek; Staj yaptığınız firma/kurumla bağ kurmaya çalışın kendinizi kanıtlamak üzere 

hazırlıklı olun. 

2- Mesleki gelişim için gerekli yetkinlikleri öğrenmek; Firmalarda görev tanımları, işe alma, terfi, 

performans değerlendirme, ücretlendirme gibi yetkinliklerin neler olduğunu öğrenmeye yönelik bakış 

açışı kazanın. Örn otomasyon üzerine çalışacak mühendislilerin PLC mikrodenetleyici SCADA gibi 

program ve donanımları kullanmayı öğrenmesi işe alınma için gerekmektedir. 

3- Çalışma koşullarını görmek; Çalışma koşulları bulunduğunuz ile firma/kuruma göre değişiklik 

göstersede yinede okul gibi öğrenme ortamından farklı bir rekabetçi yapısı vardır. Bu yanında çalışma 

saatleri mesai gibi kavramları tanımaya ve uymaya çalışın. 

4- Gerçek uygulamaları görmek; Böylece okulda görmüş olduğunu teorik bilgilerin pratik alanda nasıl 

uygulandığını göreceksiniz. Yapılan hataları tespit edebileceksiniz ve bu hataları kullanarak kendinizi 

“diğerlerinden” farklı bir noktaya taşıyabileceksiniz. 

5-Bilgi sizi değil siz bilgiyi yakalamalısınız; Staj yaptığınız yerdeki amir mühendislerin her zaman size 

vakit ayıramaması normaldir ancak hiç kimse size okuldaki gibi teşvik gerektirmeden bilgi 

aktarmayacaktır. Bu yüzden sizler mühendisleri kovalamalı ve öğrenmek istediğiniz her şeyi STAJ 

yapıyorken rahatça sorarak öğrenmelisiniz. 

6-Piyasa koşulları ve girişimcilik; Sizler mühendis adayları olarak bugün staj yaptığınız yerlerde çalışan 

mühendislere gerekse de firmanın kendisine rakip olmaya aday bireylersiniz. Bu sebeple bütün 

algılarınızı açmalı ve ihtiyaç fazla duyulan sektörleri yada iş dallarını tespit etmelisiniz. 

Staj sırasında kazanmış olduğunuz yada edindiğiniz bilgileri unutmamak adına staj defterinizi 

doldururken kendinize şunları sorun “ben bu stajda neler öğrendim? Ne derece öğrendim? En iyi neyi 

öğrendim? Böyle bir yerde çalışmak için gereken bilgi birikimini edinebildim mi?” 

Staj esnasında karşılaşılan zorlukları aşmak için yol ve yöntemler düşünmelisiniz mühendis adayı 

olarak problemlere karşı çözüm yaklaşımınız çok önemlidir.  Burada karşılaştığınız zorluklara karşı 

gösterdiğiniz mühendislik yaklaşımı sizde mesleki özgüven oluşturacaktır. 
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