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Stajla ilgili bilgi edinmek için 

başvurulabilecek adresler

 Öğrenciler stajlarla ilgili bilgi edinmek için KSÜ Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı’nın internet adresinden(http://oidb.ksu.edu.tr/)  belgeler 
sekmesinden yönetmelikler ve yönergeler kısmından stajlarla ilgili 

bilgi edinebilirler.

 Ayrıca Fakültemizin internet adresinden(http://mmf.ksu.edu.tr) 

belgeler kısmından Makine Mühendisliği Bölümü stajı ile ilgili bilgi 

edinebilirler.

http://oidb.ksu.edu.tr/
http://mmf.ksu.edu.tr/


STAJIN AMACI 

 Öğrencilerimizin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik 

bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek

 Laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri 

ve deneyimleri geliştirmek

 Görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri ve  

organizasyon yapısını tanımak 

 Üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak 

 Öğrencinin ilgi duyduğu konularda kamu ve özel 

kurumlara ait işyerlerinde ve üniversitelerin ilgili birimlerinde 

yürütülen çeşitli çalışmalara katılarak uygulama alanında 

bilgi, beceri ve deneyim sahibi olmasını sağlamaktır.



Makine Mühendisliği Bölümü 

Staj İlkeleri

 Makine Mühendisliği Bölümü stajları İmalat ve Organizasyon Stajı 

olmak üzere iki aşamalıdır.

 4. yarıyıldan sonraki yaz döneminde İmalat Stajı, 6. yarıyıldan sonraki 

yaz döneminde ise Organizasyon Stajı yapılır. 

 İmalat Stajı tamamlanmadan Organizasyon stajı yapılamaz.



İMALAT STAJI İLE İLGİLİ İLKELER
 Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin İmalat stajında; 1. ve 2. sınıf

süresince edindikleri kurumsal ve uygulamalı bilgileri pekiştirmeleri ve

geliştirmeleri amaç edinilmiştir.

İmalat stajının yapılacağı iş yerinde bulunması gereken nitelikler:

İmalat Stajı yapılacak işyeri aşağıda belirtilen beş ana konudan talaşlı-

talaşsız üretim konularını mutlaka içermelidir, bunun yanında işyerinde

diğer konuların da bulunması tercih sebebidir.

1. Talaşlı–Talaşsız Üretim: İş yeri, klasik veya bilgisayar kontrollü olmak üzere,

torna, freze, dik işleme merkezi, borwerk, matkap, kaynak tezgâhları (Oksi-

asetilen, elektrik ark, gaz altı, toz altı kaynağı) vb. olmak üzere tezgâh

parkına sahip olmalıdır.



 2. Pres ve Sac şekillendirme: İş yeri, klasik veya bilgisayar kontrollü olmak

üzere, hidrolik pres, eksantrik pres, apkant pres, kenet, diğer sac eğme-

bükme tezgahları, oksi-asetilen, lazer, su jeti kesme üniteleri, dövme,
haddeleme vb. tezgah parkına sahip olmalıdır.

 3. Plastik Enjeksiyon ve Ekstrüzyon: İş yeri, klasik veya bilgisayar kontrollü
olmak üzere, enjeksiyon pres, ekstruder tezgahı vb. sıcak şekillendirme

tezgahları parkına sahip olmalıdır.

 4. Isıl işlemler: İş yerinde, elektroliz, yüzey kaplama, yüzey sertleştirme,
tavlama vb. işlemler yapılmalıdır.

 5. Döküm: İş yerinde, pik döküm, çelik döküm, bronz döküm, alüminyum
döküm vb. döküm işlerinden en az birisi yapılıyor olmalı ve iş yerinin

kendisine ait model ve kalıp hazırlama ünitesi bulunmalıdır.



A.STAJ BAŞVURU İŞLEM ADIMLARI 

 1- Staj yapılacak iş yeri belirle

 2- İş Yeri Bilgi Formunun 1 adet çıktısını

alarak iş yeri yetkililerine bu formu doldurt

 3- İş yeri tarafından doldurulmuş olan İş Yeri

Bilgi Formunu işyerinin staj için uygun olup

olmadığının kontrolü için staj danışmanına

getir (Daha sonra aslı gelmesi şartı ile bu

işlem fax veya e-posta ile yapılabilir)

 Uygun – 4. Aşamaya geç

 Uygun Değil – 1. Aşamaya geri

dön!!!



 4- Staj Protokolünün 3 adet çıktısını alarak Öğrenci Bilgilerini doldur 

 5-Staj Protokolleri (3 nüsha) üzerindeki İş Yeri Bilgilerini işyeri yetkililerine doldurt (Daha önce 
alınmamışsa İş Yeri Bilgi Formunun aslını işyerinden al)

 6- Staj Protokollerini (3 nüsha) staj danışmanına onaylat (İşyeri Bilgi Formunun aslı ile birlikte staj 
danışmanına gelinecek. Bu aşamada İş Yeri Bilgi Formunun aslını staj danışmanı alacak.) 

 7- Staj Protokollerinden birini kayıt altına alınması için bölüm sekreterine götür.

 8- Staj Protokollerinden birini staj yapılacak işyerine götür. Staj Protokollerinden biri de sende 
kalsın.

 10- Staja belirlenen tarihte başlamak için iş yerinin sizden sigorta giriş belgesi istemesi 
durumunda bu belge Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Dekanlık Öğrenci İşleri staj işlemleri 
sorumlu memuru Kemal TOPAL’dan temin edilebilir. 



STAJ PROTOKOLÜ

http://mm.ksu.edu.tr/depo/belgeler/2.C-%20Staj%20Protokolü_1804061352583370.pdf



STAJ PROTOKOLÜ ÜCRET KONUSU

Staj protokolünde staj boyunca öğrenciye 

belli bir ücretin ödenmesi gerekliliği 

belirtilmiştir. Ancak bu ücretin işletme çalışan 

personel sayısına göre belli oranları devlet 

tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. 



B.STAJ DOSYASI HAZIRLAMA İŞLEMLERİ

 1- Staja başlarken bölümümüz internet sitesinden Staj Dosyasının 

(İmalat veya Organizasyon) ve İşyeri Değerlendirme Raporunun 
çıktılarını al.

http://mm.ksu.edu.tr/depo/belgeler/3.B-%20Staj%20Dosyası%20(İmalat)_1804061353263995.pdf



 2- Staj Dosyasındaki “Konu/Yapılan İş”

sayfasını staj süresince gerektiği kadar

çoğalt

 3- Staj süresince gördüğün, öğrendiğin,

uyguladığın vb. işlemleri Staj Dosyasına

elle yaz

 4- Staj Dosyasının her sayfasını staj sonunda

işyerinde sorumlu Makine Mühendisine

onaylat



 5-Daha önce çıktısı alınan İşyeri

Değerlendirme Raporunu işyerinde sorumlu

Makine Mühendisine doldurt (İşyerinde

sorumlu Makine Mühendisi tarafından doldurulan
İşyeri Değerlendirme Raporu yine işyeri yetkilileri

tarafından kapalı zarf içerisine koyularak

zarf kaşelenmelidir.)

 6- İşyeri Öğrenci Değerlendirme Formunu

kapalı zarf içerisinde (zarfın açılmadığını

gösterir kaşe olmalı) ilan edilen tarihler içerisinde

Staj Dosyası ile birlikte staj danışmanına teslim et

 7- İlan edilen tarihler içerisinde Staj Mülakatına gir

Not: Burada kesin olarak belirlenmeyen konularla

ilgili bölümümüz internet sayfasında bulunan
“Belgeler – Staj – Staj İşlem Adımları ve Staj İlkeleri”
belgesinden daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.



C.DENETÇİ ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRME 

RAPORU

Staj döneminde öğrenci  atanacak bir öğretim elemanı vasıtasıyla 

işletmede denetlenecektir.  Bu denetlemenin neticesinde 

Denetçi Öğretim Elemanı Değerlendirme Raporu na öğrenci ile 

ilgili puanlamalar girilecektir.

Öğrencinin bu dosyayı çıktı almasına gerek yoktur.



D.STAJ DOSYASI YAZIM KURALLARI

 1. Öğrenci, Staj Dosyasını oluştururken “Staj

Dosyası”nda bulunan “KSÜ Makine

Mühendisliği Bölümü Staj Değerlendirme

Formu”nda listelenen ve her birinden puan

alınacak konuları içerecek şekilde olmasına dikkat

etmelidir. Stajın kabul olabilmesi için öğretim
elemanı tarafından yapılacak değerlendirmeden

en az 60 puan almak gerekmektedir.



 2. “Staj Dosyası” mutlaka elle hazırlanmalıdır. Bilgisayarda yazılan

(doldurulan) staj dosyası kabul edilmeyecektir.

 3. Staj yerinde mevcut imalat/organizasyon teknikleri ve öğrenci tarafından

gerçekleştirilen, takip edilen, öğrenilen çalışmalar staj dosyasındaki

“Konu/Yapılan İş” sayfasına yazılacak, sayfalar numaralandırılacak ve

içindekiler sayfası oluşturulacaktır.

 4. Staj Dosyasında bulunması gereken teknik çizimler stajyer tarafından

elle/bilgisayarla çizilerek A4 (gerektiği takdirde A3) kâğıdına

bastırılacak ve dosyaya (ilgili sayfanın arkasına) eklenecektir. Bu çizimler

de sorumlu makine mühendisi tarafından onaylanmış olmalıdır.

Stajyer tarafından çizilmeyen, firma tarafından önceden hazırlanmış olan

proje çıktıları kabul edilmeyecektir.

 5. Staj dosyası ön kapağı şeffaf olacak şekilde spiral dosya ile cilt

yapılmalıdır



E.PUANLAMA

EN AZ 60 

OLMALIDIR.

KAŞELİ VE İMZALI ZARF 

İÇİNDE GETİRİLMELİDİR.

STAJ DÖNEMİNDE 

ÖĞRENCİ İŞ YERİNDE 

DENETLENECEKTİR.



Staj Komisyonu Değerlendirme 

Raporu

 Staj yapılan iş yerinin verdiği  not,

 Staj Denetçisi notu,

 Makine Mühendisliği Staj Değerlendirme notu

Yukarıdaki raporlardan elde edilen notların 

ortalaması alınarak öğrencinin stajının başarılı olup 

olmadığı son olarak bu rapor ile belirlenir.



F.STAJLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER 
 Staja 4 Haziran 2018 tarihinde başlayacak öğrenciler STAJ PROTOKOLLERİNİN 

doldurulmuş halini bölüm sekreterliğine en geç 23 Mayıs 2018 tarihine kadar 
teslim etmelidirler.

 Staj Başlama-Bitiş tarihleri: Bütünlemeye girmeyecekler için

Cumartesi günleri tam gün çalışıyor : 4 Haziran 2018 - 11 Temmuz 2018

Cumartesi çalışmıyor                          : 4 Haziran 2018 – 17 Temmuz 2018

 Staja 25 Haziran 2018 tarihinde başlayacak öğrenciler STAJ PROTOKOLLERİNİN 

doldurulmuş halini bölüm sekreterliğine en geç 23 Mayıs 2018 tarihine kadar 

teslim etmelidirler.

 Staj Başlama-Bitiş tarihleri: Bütünlemeye girecekler için

Cumartesi günleri tam gün çalışıyor : 25 Haziran 2018 - 28 Temmuz 2018

Cumartesi çalışmıyor                          : 25 Haziran 2018 – 3 Ağustos  2018


