
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  

STAJ İLKELERİ VE UYGULAMA ESASLARI 

 

1. Bu ilkeler; Samsun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi çerçevesinde 

Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olabilmek için yapılması gereken yaz 

stajları için genel kurallar ve staj konularını belirlemeyi amaçlar. Stajların amacı 

öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini 

pekiştirmek, staj yapacakları işyerlerindeki sorumlulukları, ilişkileri, organizasyonu, 

üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır. 

 

2. Bölüm staj işleri, Bölüm Başkanlığı tarafından görevlendirilen ve biri koordinatör 

olmak üzere en az 3 öğretim elemanından oluşan Staj komisyonu tarafından yürütülür. 

 
3. Mezun olabilmek için en az 40 iş günü staj yapılmalıdır. 

 
4. Stajlar makine mühendisliği ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren ve en az bir makine 

mühendisi bulunan kamu veya özel kurum, kuruluş veya işletmelerde yapılmalıdır. 

 
5. Öğrenciler yaz stajı için staj yerlerini kendileri bulmak zorundadırlar. Fakülte, Bölüm 

ve Bölüm Staj Komisyonu staj yeri bulmakla yükümlü değildir. Öğrenciler birinci 

dereceden akrabalarının yönetici/sahibi oldukları firmalarda staj yapamazlar. 

 
6. Öğrenciler staj yapacakları işyerinin çalışma esaslarına, yasal ve idari kurallarına 

uymak zorundadır. Stajlara fiilen devam zorunluluğu vardır. Öğrenci staj süresince 

staj konusu ile ilgili yetkililer tarafından verilecek çalışmaları yapmak ve bu 

çalışmalara katılmak zorundadır. 

 
7. Yaz stajları, STJ100 Yaz Stajı I ve STJ200 Yaz Stajı II şeklinde iki ayrı grup olarak 

akademik takvimdeki; güz, bahar ve yaz okulu ders ve sınav dönemleri dışında ve 

bahar yarıyılını izleyen yaz tatillerinde yapılır. Yaz Stajı I ve Yaz Stajı II, en az 20 iş 

günü olarak yapılır. Resmi tatil günleri yapılan çalışmalar staj süresinden sayılmaz. 

Staj sırasında bir iş günü en az 8 (sekiz) saatlik çalışma gerektirir. Eğer firma 

Cumartesi günleri de tam gün çalışıyor ise bu günler de staj süresinden sayılabilir. 

 
8. Yaz stajları en erken 2.sınıf sonunda ve STJ100 Yaz Stajı I kapsamında yapılabilir. 



 
9. Öğrencilerin staj yapma hakkı kazanabilmeleri için ikinci sınıfın bahar ve güz yarıyılı 

müfredatında bulunan teknik derslerin (sosyal seçmeli dersler ve 5i dersleri hariç) en 

az yarısından başarılı olmaları gerekmektedir. 

 
10. Yönergede belirtilen özel hal dışında STJ100 Yaz Stajı I ve STJ200 Yaz Stajı II 

dersleri bu çalışmaları takip eden yarıyıl içerisinde değerlendirilerek harf notu verilir. 

 
11. Ders yükümlülüğünü yerine getirmiş durumda olup, staj yükümlülüklerindeki 

eksiklikler nedeniyle mezuniyet hakkı kazanamayacak durumda olan öğrencilerin, söz 

konusu eksiklikleri ders yükümlülüğünün yerine getirildiği dönemi takip eden tatil 

döneminde gidermeleri durumunda, staj değerlendirmeleri takip eden yarıyıl 

başlamadan yapılabilir. Bu işlem, öğrencinin bir dilekçe ile yazılı olarak Bölüm 

Başkanlığı’na başvuru yapması ile gerçekleştirilir. Söz konusu dilekçede, öğrencinin 

akademik danışmanının uygun görünüşü aranır. 

 
12. STJ100 Yaz Stajı I imalat stajı olarak yapılır. Öğrencinin staj yaptığı işyerinde “talaşlı 

imalat”, “talaşsız imalat”, “döküm”, “kaynak” şeklindeki temel üretim yöntemlerinden 

en az ikisi bulunmalıdır. 

 
13. STJ200 Yaz Stajı II organizasyon stajı olarak yapılır. 1. Üretim Organizasyonu, 2. 

Enerji Üretim Tesisleri, 3. Proje Döngüsü, Ar-Ge ve Tasarım stajları olarak üç farklı 

gruptan birinde yapılabilir. 

 
14. Yatay geçiş yapan öğrencilerin, önceden yapmış oldukları stajların değerlendirilmesi 

için Bölüm Staj Komisyonu’na başvurmaları gerekir. Stajlar, Bölüm Staj 

Komisyonu’nca değerlendirilir. Daha önce yaptıkları stajların kabulüne, reddine veya 

kısmen kabulüne Bölüm Staj Komisyonu’nca karar verilir. 

 
15. Dikey geçiş ile makine mühendisliği bölümüne kayıt yaptıran öğrenciler, Ön Lisans 

öğrenimi sırasında staj yaptıklarını belgelemeleri ve Bölüm Staj Komisyonu’nun 

uygun görmesi halinde STJ100 Yaz Stajı I’den belirli oranda muaf tutulabilirler. İlgili 

orana Bölüm Staj Komisyonu karar verir. 

 
16. Staj ilkelerine uygun olmak koşulu ile yurt dışında staj yapılabilir. Bu durumda staj 

defteri İngilizce doldurulur. 



 
17. Staj raporunun doldurulmasıyla ilgili bölüm web sayfasında yayınlanan hususlar 

dikkat alınır. Staj için öğrencilerin staj defteri almalarına gerek olmayıp, staj raporunu 

bilgisayar ortamında doldurduktan sonra çıktısını almak suretiyle ilgili birimlere 

onaylatacaklardır. 

 

Bu ilkeler/uygulama esasları, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nca yürütülür ve 

yayımlandığı tarihten itibaren uygulanır. 

 

 


