
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERİSTESİ 

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YAZ STAJI-II (ORGANİZASYON )STAJI BİLGİLENDİRME SUNUMU



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 Fakültenin 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

 Laboratuar 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

 Gerektiği takdirde belirtilen dönemlerden sonra iki staj da aynı yaz 
döneminde yapılabilir.

 Stajlar 30’ar iş günüdür.



ORGANİZASYON STAJI İLE İLGİLİ İLKELER

Organizasyon stajının amacı : 

 Bir ürünün veya işin/projenin maliyet hesabı 

 Birimler arasındaki ilişki/iletişmi

 işyerinde uygulanan kalite standartları ve kalite kontrol süreci 

 işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarının uygulanması 

 İş/proje yönetimi 

 Alt kademedeki işgücünü yönetme

 işyerinin mevcut ve geleceğe yönelik planlama yaparken üzerinde durdukları 

konular 

 işyerinin çevre konusundaki duyarlılığı ve aldığı tedbirler

 işyerinin hukuki, resmi ve diğerişyerleri ile ilgili işlem ve ilişkileri 



 Organizasyon stajının yapılacağı iş yerinde bulunması 

gereken nitelikler:

1. Satın alma biriminin olması 

2. Üretim planlama biriminin olması 

3. Kalite kontrol biriminin olması 

4. AR-GE biriminin olması 

5. Muhasebe biriminin olması

6. İnsan Kaynakları biriminin olması



STAJ 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 Başvuru Formunun 2 adet çıktısını 

alarak Öğrenci Bilgilerini doldur

 5- Staj Başvuru Formları üzerindeki İş Yeri 

Bilgilerini iş yeri yetkililerine doldurt (Daha 

önce alınmamışsa İş Yeri Bilgi Formunun aslını 

iş yerinden al)

 6- Staj Başvuru Formlarını staj danışmanına 

onaylat (İş Yeri Bilgi Formunun aslı ile birlikte 

staj danışmanına gelinecek. Bu aşamada İş 

Yeri Bilgi Formunun aslını staj danışmanı 
alacak.)

 7- Staj Başvuru Formlarını (2 Adet) Bölüm 

Başkanına onaylat



 8- Staj Başvuru Formlarını (2 Adet) kayıt altına alınması için bölüm sekreterine

götür (Bu belgelere sayı verilecek ve belgeler kayıt altına alınacak. Bu

aşamada bu belgelerin biri bölüm sekreterinde kalacak.)

 9- Staj Başvuru Formunun üzerindeki tüm bilgiler doldurulmuş olan son

nüshasını staj danışmanına götür (Staj danışmanı tarafından bu formun son

kontrolü yapılacak ve form paraflanacak. Bu form staj yapılacak iş yerine

verilmesi için öğrencide kalacak.)

 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 DOSYASI HAZIRLAMA İŞLEMLERİ

 1- Staja başlarken bölümümüz internet sitesinden Staj Dosyasının 

(Organizasyon dosyası ) ve İş Yeri Öğrenci Değerlendirme Formunun 

çıktılarını al



 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 iş

yerinde sorumlu Makine Mühendisine (veya

İmalat Mühendisine) onaylat

 Onayda Makine Mühendisinin kaşesi, MMO

Sicil Numarası (Odaya kayıtlı ise) ve Diploma

Numarası bulunmalıdır.



 5- Daha önce çıktısı alınan İş Yeri Öğrenci
Değerlendirme Formunu iş yerinde sorumlu

Makine Mühendisine doldurt (İş yerinde sorumlu

Makine Mühendisi tarafından doldurulan İş Yeri

Öğrenci Değerlendirme Formu yine iş yeri
yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisine koyularak

zarf kaşelenmelidir.)

 6- İş Yeri 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.



STAJ DOSYASI HAZIRLAMA KRİTERLERİ

 1. Öğrenci, Staj Dosyasını oluştururken “Staj

Dosyası”nda bulunan “Öğretim Elemanı

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 70 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 helezon telli spiral ile cilt

yapılmalıdır.



STAJLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER 

 Staja 12 Haziran 2017 tarihinde başlayacak öğrencilerin staj başvuru
işlemlerini en geç 15 Mayıs 2017 tarihine kadar sonlandırmaları
gerekmektedir.

Staj Başlama-Bitiş Tarihleri: Bütünlemeye Girmeyecekler için

Cumartesi tam gün çalışıyor: 12 Haziran 2017 - 20 Temmuz 2017

Cumartesi çalışmıyor             : 12 Haziran 2017 - 25 Temmuz 2017

 Staja 3 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak öğrencilerin staj başvuru

işlemlerini en geç 29 Mayıs 2017 tarihine kadar sonlandırmaları

gerekmektedir.

Staj Başlama-Bitiş Tarihleri: Bütünlemeye Girecekler için

Cumartesi tam gün çalışıyor: 3 Temmuz 2017 - 7 Ağustos 2017

Cumartesi çalışmıyor             : 3 Temmuz 2017 - 11 Ağustos 2017


