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ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI 

Gebze Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans öğrencilerinin yapmakla yükümlü oldukları 

stajları, GTÜ Mühendislik Fakültesi Lisans Öğrencileri Staj Yönergesi ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj 

Esasları’na uygun şekilde yapmaları gerekmektedir.  

Öğrencilerin staj işlemlerine başlamadan önce bu iki dokümanı ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığı web 

sitesindeki ilgili duyuruları dikkatlice okumaları önem arz etmektedir. 

 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI 

1. Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj Esasları, GTÜ Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitimi Staj 

Yönergesi’ne uygun olarak belirlenmiştir.  

 

2. Stajın amacı, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin öğrenimleri süresince edindikleri teorik 

bilgileri uygulamalarla pekiştirmesi ve mesleki deneyim kazanmalarıdır. 

 

3. Öğrencilerin 4 yıllık lisans eğitimleri sırasında yapmakla yükümlü oldukları her biri 20 iş günü olmak 

üzere iki zorunlu staj bulunmaktadır. Bu stajlar iki ayrı kurumda yapılmalıdır. Pazar ve resmi tatil 

günlerinde yapılan çalışmalar staj süresi içerisinde değerlendirilemez. Resmi tatile denk gelmemek 

kaydıyla cumartesi de staj yapılabilir. Bu durumu öğrencinin staj yöneticisi tarafından onaylanmış bir 

belge ile belirtmesi gerekmektedir. Staj yapılacak tarihler akademik takvime ve staj yönergesine 

(madde 7(4)) uygun olarak belirlenir. 

 

4. Öğrenciler zorunlu stajlarının ilkini (ENG300) 4. yarıyıldan sonra, ikincisini (ENG400) 6. yarıyıldan 

sonra yapabilirler. Stajın yapılabilmesi için bir önkoşul ders bulunmamaktadır. 

 

5. İlk stajın (ENG300) üretim sektöründe, ilgili alanlarda çalışan bir mühendisin (tercihen endüstri 

mühendisi) gözetmenliğinde yapılması gerekmekdir. İkinci staj (ENG400) için bir sektör kısıtlaması 

bulunmamakla birlikte öğrencilere servis sektörü stajı önerilmektedir. 

 

6. Staj yapılacak kurumda en az bir endüstri mühendisi çalışması gerekmektedir. Staj yapılacak kurumun 

uygunluğunu Staj Komisyonu değerlendirir. 

 

7. Öğrencilerin staj dönemleri geldiğinde takip etmeleri gereken bir prosedür vardır. Yine bu kapsamda 

her bir staj için staj defteri hazırlanmalıdır.  
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STAJ İÇERİĞİ VE STAJ DEFTERİ 

8. Madde 2’de belirtilen amaç doğrultusunda, öğrencilerin endüstri mühendislerinin çalıştığı ve tercihen 

endüstri mühendisliği yöntemlerinin uygulandığı kurumlarda staj yapmaları beklenmektedir. Bu 

sayede öğrenciler gelecek meslekleriyle ilgili uygulamaları görüp bilgi ve tecrübe edinebileceklerdir. 

 

9. ENG300: Üretim sektöründe yapılması zorunlu olan bu stajda, stajın yapıldığı departmandan bağımsız 

olarak ilgili ürün(ler) için üretim sisteminin genel yapısı ve kurumun bu sistemi nasıl yönettiği 

hakkında da gözlemler yapılması ve bilgi edinilmesi beklenmektedir. Öğrenci bu sayede belirli bir 

ürün için üretim sürecini ve bu süreçteki farklı departmanların rol ve etkileşimlerini bütünlük içerisinde 

kavrayabilecektir.  

 

10. ENG400: Bu staj kapsamında öğrencilerin tercihen bir projeye ya da sürmekte olan bir çalışmaya dahil 

olup, bir departman ve operasyona yoğunlaşarak, ENG300’e kıyasla daha yoğun bir mesleki tecrübe 

kazanmaları önerilmektedir. İlk stajın aksine, ENG400 için sektör kısıtlaması bulunmamaktadır. 

Ancak bu stajın servis sektöründe yapılması, öğrencilerin mezun olmadan farklı yapıdaki sektörleri 

tanıyabilmesi açısından tavsiye edilmektedir.  

 

11. Öğrencilerin her bir zorunlu staj için rapor yazmaları gerekmektedir. Raporlar bilgisayar ortamında, 

İngilizce olarak ve Mühendislik Fakültesi tarafından belirlenen formatta hazırlanır. Staj raporunun 

yazılması ile ilgili genel hususlar GTÜ Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi’nde 

belirtilmiştir.  

 

12. Öğrenci bu raporu işletmedeki staj süresi içinde doldurur ve staj bitiminde işletme yetkililerine 

onaylatır.  Staj raporu her sayfasının işletmedeki staj sorumlusu veya sorumluları tarafından imzalı ve 

kaşeli olması gerekmektedir. 

 

13. Staj raporunun içeriği üretim ve servis sektörleri için ayrı ayrı olarak bölüm web sayfasında 

yayınlanmaktadır. Raporun güncel dokümanlar takip edilerek, bu içerik kurallarına uygun olarak 

yazılmalıdır. 

 

STAJ PROSEDÜRÜ  

Zorunlu stajlarını (ENG300, ENG400) yapacak öğrencilerimizin aşağıdaki prosedüre uymaları 

gerekmektedir: 

i. Staj prosedürünün işlemesi için uygun görülen takvim her akademik yılbaşında Mühendislik Fakültesi 

Dekanlığı tarafından ilan edilir. 
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ii. Öğrenci, Dekanlıktan Staj Zorunluluk Belgesi (FR-0078) alır. Bu belge ile birlikte staj yapmayı 

düşündüğü kurum/kurumlar ile ön görüşme yapar. Staj yapmak için anlaşılan kurum öğrenci adına Staj 

Kabul Belgesi (FR-0075) düzenler. Not: Bazı kurumlar Staj Zorunluluk Belgesi’ni talep etmemektedir. 

 

iii. Öğrenci kabul belgesiyle birlikte bilgisayarda düzenlediği Staj Fişi’ni (FR-0076) onaylatmak üzere 

Staj Komisyonuna başvurur. Sigorta girişlerinin yapılabilmesi için hâlihazırda sigortalı olup olmadığı 

bilgisinin fişe işlenmiş olması önemlidir, Staj Komisyonu ve Bölüm Başkanı bu fişleri inceleyerek 

kabul ettiklerini onaylanmak üzere öğrenci ile Dekanlığa gönderir.  

 

iv. Öğrenci, Staj Fişi Dekanlık tarafından onaylandıktan sonra, Staj Kabul Formu, Müstehaklık Belgesi 

ve Staj Fişi fotokopilerini stajı başlamadan en az 5 (beş) iş günü öncesinde Mühendislik Fakültesi 

Dekanlığına teslim eder. Öğrencilerimiz; sigortalı ise sigortalı olduğunu gösteren belge, sigortalı değil 

ise Müstehaklık Belgesi (İnternet çıktısı kabul edilecektir), Staj Fişi, Staj Kabul Belgesi ile sigorta giriş 

işlemini yaptırır. Öğrenciler stajlarına ancak sigorta girişleri tamamlandıktan sonra 

başlayabileceklerdir. Öğrenci Dekanlıktan Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’ni iki nüsha halinde alır. Birini 

Staj Fişi, Staj Kabul Belgesi ve Müstehaklık Belgesi ile birlikte kendi bölümüne imza ile teslim eder. 

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’nin diğer nüshasını staj yapacağı firmaya verir.  

 

v. Öğrenci web sayfasından indireceği Staj Defteri’ni (FR-0069) zorunlu stajı süresince her güne en az 

bir sayfa olmak üzere düzenler. Zorunlu Staj Değerlendirme Belgesi’ni (FR-0080) ise staja başlarken 

firma yetkilisine teslim eder ve staj bitiminde kapalı zarf içerisinde teslim alır. İsteğe bağlı staj için 

İsteğe Bağlı Staj Değerlendirme Belgesi doldurulması yeterlidir, Staj Defteri düzenlemesi beklenmez.  

 

vi. Öğrenci, hazırlayacağı Staj Defteri ve Staj Değerlendirme Belgesi’ni değerlendirilmek üzere, yaz 

dönemi stajı için en geç stajı izleyen eğitim-öğretim yarıyılının birinci haftası sonuna kadar, dönem 

içinde biten staj için ise staj bitiminden itibaren 1 (bir) hafta içerisinde Bölüm Sekreterliğine imza 

karşılığında ulaştıracaktır. Bu süre içinde belgeleri teslim edilmeyen stajlar geçersiz sayılır. Bu 

evrakların dışında anketler de (FR-0185 Staj Değerlendirme Anketi ve FR-0186 Stajyerin Kurumu 

Değerlendirme Anketi) aynı anda teslim edilmelidir. 

 

vii. İlgili Bölümün Staj Komisyonu o döneme ait staj dosyalarını değerlendirerek sonuçları Mühendislik 

Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak bildirir. Öğrenciler yapmış oldukları stajlarla ilgili Geçti/Kaldı 

şeklinde bilgilendirilir. 

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR 

• Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi  

• Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Web Sitesi 

• Endüstri Mühendisliği Bölümü Web Sitesi 

 

https://www.gtu.edu.tr/fileman/Files/UserFiles/kalite/Y%C3%B6nergeler/Y%C3%96-0019%20M%C3%BChendislik%20Fak%C3%BCltesi%20Lisans%20E%C4%9Fitimi%20Staj%20Y%C3%B6nergesi%20R3.pdf
https://www.gtu.edu.tr/kategori/2666/0/display.aspx?languageId=1
https://www.gtu.edu.tr/kategori/2334/3/display.aspx?languageId=1
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Esaslar’ın Kabul Edildiği Fakülte Kurulu’nun 
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