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Koronavirüs salgını 2020 Mart 
ayından bu yana hayatımızı geri dö-
nüşü olanaksız biçimde değiştirir-
ken, en çok etkilenen alanlardan biri 
eğitim olmuştur. Yüz yüze eğitimden 
çevrimiçi-uzaktan eğitim sistemine 
hızlı ve keskin geçiş birçok probleme 
yol açmış; öğretmenler, öğrenciler ve 
tüm eğitim kurumlarına yeni sorumlu-
luklar ve güçlükler getirmiştir. Eğitim 
kalitesine de olumsuz yansıyan bu sü-
reç yükseköğretim düzeyinde de farklı 
açmazlar yaratmıştır.

Ülkemizde 129`u devlet 74`ü va-
kıf olmak üzere 203 üniversite bu-
lunmakta, bu üniversitelerde yüksek 
lisans ve doktora dahil 8 milyona ya-
kın öğrenci eğitimine devam etmek-
tedir. Bu üniversitelerin çoğunluğunda 
Elektrik Mühendisleri Odası`nın (EMO) 
meslek alanına giren elektrik, elekt-
rik-elektronik, elektronik, elektronik 
ve haberleşme, kontrol ve otomasyon 
ve biyomedikal mühendisliği bölüm-
leri yer almaktadır. Salgın ile birlikte 
çevrimiçi sisteme geçen üniversite-
lerde altyapı ve teknolojik yetersiz-
liklerden kaynaklanan sorunların yanı 
sıra öğrencilerin ders araç-gereçlerine 
ulaşma, birarada uygulamalı çalışma,  
karşılıklı bilgi alışverişinde bulunma, 
teknik dokümanlardan ve kütüphane-
den yararlanma gibi olanakları kısıt-
lanmış, hatta birçoğu için tamamen 
ortadan kalkmıştır.

Bilindiği gibi mühendislik eği-
timinde laboratuvar ve uygulama-
lı dersler büyük önem taşımakta-
dır. Örneğin bir Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği bölümü lisans ders 
programında laboratuvar derslerinin 
toplam ders saatine oranı yüzde 20 
civarındadır. Mühendislik formasyonu-
nun tamamlanabilmesi için öğrenciler 
öğrenimlerinin 5`te 1`ini laboratuvar 
ortamında proje çalışmaları, deneyler 
ve pratik uygulamalar ile geçirmekte, 
ölçme ve değerlendirme de uygula-
malı sınav ve proje ödevleri ile ya-
pılmaktadır. Ancak salgın nedeniyle 
öğrenciler neredeyse 1.5 yıldır labo-
ratuvar ortamlarını kullanamamış, 
uygulamalı derslerini de uzaktan-sa-
nal biçimde gerçekleştirmek zorunda 
kalmışlardır.

Görme, dokunma, hissetme, de-
neme-yanılma yöntemiyle öğrenme, 
çalışacağı alanlardaki malzemeyi ta-
nımaya imkan vermeyen bu sistemin 
mühendislik formasyonunda yarataca-
ğı eksiklik doğal olarak gelecekteki iş 
hayatına da yansıyacaktır. Laboratuvar 
dersleri konusunda yaşanan sorunun 
yanı sıra salgının etkisiyle üniversite 
öğrencileri staj yeri bulmakta da bü-
yük güçlükler çekmektedir.

Staj dönemleri, mühendislik öğ-
rencilerinin ilk meslek deneyimlerini 
kazandıkları önemli bir fırsat ve iş 
hayatının bir parçası olmaya yönelik 

ilk adımdır. Pandeminin etkisiyle zo-
runlu stajlar uzaktan staja veya ödev/
proje çalışmasına dönüştürülmüştür. 
Öğrenciler fiziksel olarak iş yerinde 
olamamanın sonucu çalışma disip-
linini kazanamamaları, bilgisayar ve 
İnternet gibi altyapı yetersizlikleri, il-
gililerle iletişimde sorunlar, profesyo-
nel ilişkilerde eksiklikler gibi neden-
lerle ilk kariyer deneyimlerini eksik 
tamamlamak zorunda kalmaktadırlar.

Stajyerlerin oryantasyonunu ve 
motivasyonunu üst düzeyde tutabil-
mek için üniversitelerin ve firmaların 
organizasyonlarının daha iyi planlan-
ması gerektiği ortadadır. Meslektaş 
adaylarımıza düzenli çalışma disip-
linini sağlayacak takip sistemlerinin 
oluşturulması, çalışma hedeflerini 
belirleyici projeler sunulması, gerekli 
eğitimlerin sağlanması, karşılaştıkları 
sorunlarda mentörlük sunulması ve 
teknik dokümanlar için serbest eri-
şimli kaynaklar sağlanması, senkron 
ve asenkron iletişim kanallarının oluş-
turulması ve ayrıca öğrencilerin yaşa-
dıkları kentte stajlarını yapabilmeleri 
için  hem resmi kurumlar hem de özel 
sektör birlikte planlama yapmalıdır.

EMO olarak meslektaş adayları-
mızın yanında olduğumuzu belirtir-
ken, kamu ve özel sektörü teşvik edici 
planlamalar ile staj sorununu çözme-
ye çağırıyoruz.

Mühendis Adayları Staj İçin Kontenjan 
Bekliyor

Elektrik Mühendisleri Odası 47. Dönem Yönetim Kurulu, Koronavirüs salgını nedeniyle üniversite öğrencilerinin labo-
ratuvar dersleri ve staj yeri bulmakta yaşadıkları zorluklara dikkat çeken bir açıklama yaptı. Açıklamada, meslektaş 
adaylarımıza düzenli çalışma disiplini sağlayacak takip sistemlerinin oluşturulması, gerekli eğitimlerin verilmesi ve 
yaşadıkları kentte stajlarını yapabilmeleri için resmi kurumlar ve özel sektörün birlikte planlama yapması istendi. 
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