
1/25

STAJ BİLGİLENDİRME 

TOPLANTISI
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Staj Komisyonu:

Dr. Öğretim Üyesi Seher ARSLANKAYA

Doç.Dr. Safiye SENCER

Dr. Öğretim Üyesi Tülay KORKUSUZ POLAT

Dr. Öğretim Üyesi Ayten YILMAZ YALÇINER

Dr. Öğretim Üyesi Nevra AKBİLEK

Arş. Gör. Ayşegül AYDIN

Arş. Gör. Onur CANPOLAT

Arş. Gör. Meryem Nur MORGÜL TUMBAZ

Arş. Gör. Elif YILDIRIM



3/25

• Yılda en az iki kez yapılan toplantılarla öğrencileri Stajlar 

hakkında bilgilendirilmesi,

• Kurumlardan gelen stajyer öğrenci taleplerinin bölüm 

sayfasında ve panolarda duyurulması,

• Dönem içerisinde Cuma günleri saat 13.00-16:00 arasında 

öğrencilerin staj hakkında sorularına cevap verilmesi, 

Staj Komisyonunun Faaliyetleri 1
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• Staj savunma tarihlerinin belirlenmesi,

• Stajı aktif olarak devam eden öğrencilerin sorunlarına e-

mail aracılığıyla destek olunması,

• Mülakat yöntemiyle staj sınavlarının gerçekleştirilmesi,

Staj Komisyonunun Faaliyetleri 2
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Mühendislik Fakültesi öğrencileri 4 yıllık öğrenimleri 

süresince her bölümün özelliklerine göre düzenlenen staj 

programlarına uygun olarak, kesintisiz olarak 20’şer günlük 

(iş günü) iki kısımdan oluşmak üzere, 40 iş günü (8 hafta) 

staj yapmak zorundadırlar. 
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Stajlar,

• öğretim ve sınav dönemlerini kapsayan süreler dışında ve

• Fakülte tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır.

Ne zaman staj yapılır?



7/25



8/25

Staja başlamadan önce yapılması gerekenler; 

1. Staj zorunluluk belgesini doldurup aseher@sakarya.edu.tr adresine 
imzaya Word dosyası olarak göndermeniz gerekmektedir. Size 
imzalanıp geri dönüş yapılacaktır. Staj zorunluluk belgesi bölüm 
sayfasında yayınlanmıştır.

2. Eğer işletme, stajınızı kabul ederse, sigorta işlemleri için, staj başlama 

tarihinden en geç 15 gün önce dekanlık tarafından yayınlanan Google 

formu  doldurup  dekanlığa başvuru yapmalısınız.

3. Sonrasında işletme staj yeri olarak uygun görülürse dekanlık 
tarafından sigortanız yapılıp size bilgilendirme maili gönderilecektir.

Staj Başvuru Süreci 

mailto:aseher@sakarya.edu.tr
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Yayınlanan staj başlangıç tarihi ile akademik takvimdeki bahar 

yarıyılı final sınavları çakışmaktadır. 

Mühendislik Fakültesi Dekanlığından alınan karar ile;

• Final sınavı ile staj tarihlerinin çakışması kabul edilmektedir. 
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Eğer 3. sınıf öğrencisi iseniz istediğiniz stajdan 

başlayabilirsiniz. 

2. sınıf öğrencileri ilgili dersleri almadığı için öncelikle 1. 

stajı yapması gerekir.
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Öğrenci;

• 8 yarıyıllık öğrenimini tamamlamış olması,

• Bölüm Staj Komisyonu’nun uygun görüşü ve 

• Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı ile  

öğrenim yılı içinde staj yapılabilir.

Öğrenim yılı içinde staj 
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Stajlar resmi veya özel kurumlarda yapılır.

Ancak, herhangi bir kurumda staj yapabilmek için stajın 

yapıldığı konuda uzman en az bir mühendisin o 

kurumda çalışıyor olması gerekir. 

Staj Nerelerde Yapılabilir?
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Staj 1: İmalat sektöründe ancak  kesikli üretim yapan işletmelerde 

yapılabilir. Torna, freze gibi tezgahların olması zorunlu değildir. İleri 

imalat sistemlerinin olduğu işletmelerde de yapılabilir.

Staj 2: İmalat ve hizmet üreten işletmelerde yapılabilir.

STAJ YERLERİNİN UYGUNLUĞU



14/25

Fakülteye yatay geçiş veya dikey geçiş yolu ile gelen 

öğrencilerin stajlarının kabul edilmesi;

geldikleri Fakülte veya Yüksekokulda yapmış oldukları stajın 

kabul edilmesi (en fazla 20 iş günü) şartı ile 

Bölüm Staj Komisyonunun incelemesi sonucu komisyon 

kararına bağlıdır.

YATAY GEÇİŞ VEYA DİKEY
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STAJ KOMİSYONUNUN AMACI

1. Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin eğitimleri sırasında 

kazandığı 

– bilgi birikimini, 

– analitik yeteneklerini ve

– iletişim becerilerini kullanarak 

stajlarını yapacakları üretim ve hizmet işletmelerinde 

– planlama ve kontrol, 

– çizelgeleme, 

– envanter yönetimi gibi temel mühendislik faaliyetlerini gerçekleştirmeleri 

için uygun şartların sağlanması,

2. Stajlarını verimli, etkin ve uyumlu bir şekilde yapmaları için uygun 

şartların sağlanmasına yardımcı olmak,



16/25

İş etüdü dersinin ders plan ve programındaki yerinin 

değişmesi sebebiyle

 birinci stajın ismi Atölye Stajı ve

 İkinci stajın ismi Üretim ve Yönetim Stajı olarak 

güncellenmiştir. 
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Yaz stajının on-line, uzaktan veya örgün olup olmaması ile 

ilgili dekanlıktan bilgi gelince duyuru olarak bölüm 

sayfasında yayınlanacaktır.
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Staj dersini seçmeyen öğrenci, staj yapsa bile staj sınavına 

giremez.

Ancak staj dersini seçtikten sonraki ilk staj sınavına girebilir.
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Erasmus öğrencileri staj savunmalarını, Erasmus Eğitimlerini tamamlayıp

döndükten sonraki ilk staj savunma döneminde yapabilir.

Erasmus ile yurtdışına staja giden öğrenciler için sigorta yapılmamaktadır.

Sadece hibe desteği verilmektedir. Öğrenciler sigorta şirketlerinde kendi

imkanlarıyla seyahat ve sağlık sigortası yaptırmalıdır.

Erasmus 
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Yurtdışı Stajı

Yurtdışında kendi imkanıyla staj yapacak öğrenci kendi 

sigortasını ya kendi yaptırır yada gittiği firma sigortasını 

yapar.
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• Mazereti sebebiyle (hastalık vb.) ve

• Mezuniyet sebebiyle staj savunma sınavı yapılacak

öğrencinin

en geç bir hafta önce Staj komisyonundan sınav randevusu

alması gerekmektedir.

Mazeretli öğrenci
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ÇAP yapan öğrencilerin stajları içeriğinden ötürü 

kabul edilmeyecektir. 
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SAÜ, İSG için sigortanızı yapmaktadır.
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Staj defteri nasıl hazırlanır?

Endustri_Muhendisligi_Bolumu-Staj_Kilavuzu-20161.pdf

Herhangi bir veriye ulaşamadıysa staj yaptığı firmayı baz alarak 

örnek hazırlayacaktır.

http://www.ie.sakarya.edu.tr

http://www.ie.sakarya.edu.tr/sites/ie.sakarya.edu.tr/file/Endustri_Muhendisligi_Bolumu-Staj_Kilavuzu-20161.pdf
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Staj Defteri

Staj defterinin

• ilk sayfası mühürlü ve

• her sayfası imzalı ve kaşeli olacak
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• Örnek verilen staj defteri kullanılmamalı,

• Öğrenciler aynı firmada staj yapmış ise staj defteri için aynı 

örnekleri yazıp getirilmemeli

• Aynı firmada staj yapan öğrenciler aynı öğretim üyesinde 

sınava girecektir. 
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TEŞEKKÜR EDERİM…


