ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ SIK SORULAN SORULAR

1- Stajların yapılma sırası önemli mi? Üretim Stajı yapılmadan Yönetim Stajı yapılabilir mi?
Üretim stajı en erken dördüncü yönetim stajı ise en erken altıncı yarıyıl sonunda yapılabilmektedir.
2- Yurtdışında staj yapmak için ne yapmak lazım?
Üniversitemiz bünyesinde Erasmus kapsamında staj imkanı bulunmaktadır. Detaylı bilgi için Dış
İlişkiler Ofisi’nden bilgi alınabilir.
3- Staj süresi kaç iş günüdür?
Üretim ve Yönetim stajı için zorunlu staj süresi 20’şer iş günüdür.
4- Staj süresince okul sigortamızı karşılıyor mu?
Zorunlu staj süresince okul sigortanızı yapmaktadır.
5- Staj defterinde günlük işler belirtilmeli mi?
Bölümümüz sitesinde staj sekmesinde bulunan EK-E2’nin başında yaptığınız işleri günlük olarak
yazabileceğiniz bölüm bulunmaktadır. Bu kısımda her gün için özet olarak işler yazılacaktır. Rapor
içeriğinde ise günlük işler yazılmayacak staj içeriğinde istenen sorular cevaplanacaktır.
6- Yaz okulu veya bütünlemeler ile staj tarihlerinde çakışma olması problem yaratır mı?
Staj, esas olarak eğitim‐öğretim faaliyetlerinin yapılmadığı; “Yaz Dönemi”nde veya “Güz ve Bahar
Dönemi” arasında yapılır. Öğrenci eğitim‐öğretime devam ettiği sürece staj yapamaz. Ancak Yaz
Okulu’nda haftada en az 3 (üç) tam işgünü dersi olmayan öğrenci, stajını dersinin/sınavının olmadığı
günlerde yapmak koşulu ve Bölüm Staj Komisyonu’nun onayıyla stajını yapabilir. Derslerini
tamamlamış ve mezuniyet için sadece staj eksiği kalmış olan öğrenciler ile bir yarıyıl içinde tüm
derslerinden devam zorunluluğu olmayan öğrenciler, Bölüm Staj Komisyonu’nun uygun görüşü ile
akademik takvimdeki dönem içinde stajlarını yapabilirler. Öğrencinin staja başlayabilecekleri
dönemler veya ön şartlar hakkında karşılaşılabilecek özel durumlarda, Bölüm Staj Komisyonlarının
hazırlayacağı ek esaslarla belirlenen hükümler uygulanabilir.
7- Staj notları harf notu olarak mı giriliyor?
Zorunlu staj uygulamaları için öğrencinin bağlı olduğu müfredata uygun olarak başarılı/başarısız
notlarından biri verilebilir ya da eksik görülen bölümler için düzeltme istenebilir. Staja devam
zorunludur. Geçerli mazeretler nedeniyle staja devam edilemeyen günler telafi edilir. Staja devam
edilemeyen günler, toplam staj süresinin %10’unu geçemez. Kurum, kuruluş ya da işletme yetkilisi,
bu kurala uymayan öğrencinin stajını sonlandırarak durumu Fakülte Staj Komisyonu’na Staj Ayrılış
Formu’nu doldurarak bildirir. Böyle bir durumda, öğrenci başarısız sayılır ve stajı yenilemek
zorundadır.
8- Staj tarihlerini okul mu belirliyor yoksa iş yeri mi ayarlıyor?
Staj tarihlerine öğrenci iş yerinin uygunluğuna göre karar vermektedir. Burada dikkat edilmesi
gereken husus dönem içi ders zamanı veya herhangi bir sınavla çakışmamasıdır.
9- Aynı işletmede her iki staj da yapılabilir mi?
Bir kuruluşta birden fazla birim dışı uygulama yapılabilmesi için ön koşullar işletmenin en az 250
çalışanı olması, işletmede en az 20 mühendis ve bunlardan en az üçünün Endüstri Mühendisi olması
şeklinde belirlenmiştir. Ön koşullara sahip işletmeler için öğrencinin dilekçe ile başvurusu Bölüm
Staj Komisyonunca değerlendirilecektir. Birden fazla stajın kamu-hizmet sektöründe yapılması
uygun değildir.

10- Aynı holdinge bağlı farklı işletmelerde stajların yapılması mümkün müdür?
İşletmeler farklı olduğu için yapılmasında sakınca yoktur.
11- Bir yaz döneminde her iki staj da yapılabilir mi? 2. Sınıf bittiği zaman yapabilir miyiz?
Üretim stajı en erken dördüncü yönetim stajı ise en erken altıncı yarıyıl sonunda yapılabilmektedir.
Bu koşulların sağlanması durumunda ve ders dönemi ya da sınavlarla çakışmadığı zaman her iki
staj bir yaz döneminde yapılabilir.
12- Staj raporunu hangi şablonda yazmalıyız?
Staj raporu “Rapor Şablonu” (EK-E2) kullanılarak bilgisayarda yazacaktır. EK-E2 de yer alan
Günlük Yapılan İşler bölümü dahil staj raporunun tamamı yetkili kişi veya öğrenciden sorumlu olan
mühendis tarafından kaşelenip imzalanacaktır.
13- Aynı yaz döneminde 2 stajı da yaptım. İlk stajım (üretim) başarısız bulundu bu durumda ikinci
stajım (yönetim) da başarısız olarak mı değerlendirilecek?
Staj esaslarına göre yönetim stajı en erken 6. Yarıyıl sonunda yapılabilmektedir. Her iki staj da
ancak 6. Yarıyıldan sonra aynı dönemde yapılabilir ve iki staj bağımsız değerlendirilir.
14- Stajımı sadece hafta içi mi yapabilirim yoksa hafta sonu da staj gününe dahil mi?
Staj yapılan işletme hafta sonu da çalışıyor ise staj evraklarında belirtilerek 20 iş gününü
tamamlayacak şekilde staj yapılabilir.
15- Mezun ya da önceden staj yapan öğrencilerin staj defterlerini görebilir miyiz?
Şu an bu mümkün değildir. Önümüzdeki dönemlerde bölüm izin verirse olabilir.
16- Staj defterinin her sayfası imzalı ve kaşeli olmalı mı?
Günlük Yapılan İşler bölümü dahil staj raporunun tamamı yetkili kişi veya öğrenciden sorumlu olan
mühendis tarafından kaşelenip imzalanacaktır.
17- Staj defterleri en az kaç sayfa olmalıdır?
Soruların tamamının yeterli düzeyde cevaplanacağı kadar olmalıdır.
18- ÇAP öğrencisiyim 1. Sınıf görünüyorum staj yapabilir miyim? Kendi bölümümde 3. Sınıfım.
Sistem stajın alınmasına izin verirse yapılabilir.
19- Çapraza düşme durumunda staj yapabilir miyim?
Yönetmeliğe göre üretim stajı en erken dördüncü yönetim stajı ise en erken altıncı yarıyıl sonunda
yapılabilmektedir.
20- Staj sorularına ait cevaplarda yer alan resimleri eklere koymak zorunda mıyım?
Rapor formatına uygun olarak rapor içerisinde yer alabileceği gibi eklere de koyulabilir.
21- Endüstri Derneği’nde staj yapılabilir mi?
Derneğin çalışma koşullarının stajların içeriğini karşılamayacağı düşünülmektedir bu yüzden uygun
değildir.
22- Tekstil fabrikasında üretim stajı yapılabilir mi?
Staj koşullarını (talaşlı ve telaşsız imalat, yazılım donanım, mühendis sayısı vb.) sağladığı sürece
yapılabilir.

23- Staj formunda işletmenin iban bilgileri neden isteniyor? Stajlardan para alabiliyor muyuz?
Stajlardan sonrası kurumun ödeme yapması tamamen kurum ile öğrenci arasındaki bir durumdur ve
okul buna müdahil olmamaktadır. Staj formunda işletmeye dair hesap bilgilerinin istenmesinin
nedeni öğrenci “Devlet staj desteği” almaya hak kazanmışsa işletmeye belli bir miktar geri ödeme
yapılması gerekir. Bu ödemeyi okul işletmeye yapar ve iban bilgilerine ihtiyaç duyar.
24- Staj için başvurum onaylandı. Şuan stajı yapacağım şehirdeyim. Staj yerinden onay formu
dışında herhangi bir belge almam gerekiyor mu?
Bölüme verilmesi gereken herhangi bir belge bulunmamaktadır. Fakülte staj akış şemasında hangi
belgelerin teslim edileceği belirtilmiştir.

