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OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ VE UYGULAMA 

ESASLARI 

1. AMAÇ 

Bu ilkeler; “Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesi” 

çerçevesinde Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nden mezun olabilmek için yapılması 

gereken dönem içi staj ve yaz stajı için genel kurallar ve staj konularını belirlemeyi 

amaçlar. Stajların amacı, öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi 

ve deneyimlerini pekiştirmek, staj yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, 

ilişkileri, organizasyonu, üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını 

sağlamaktır. 

Bu ilkeler ile stajların, fakülte staj yönergesine uygun yapılması, yürütülmesi ve 

değerlendirilmesi ile eğitim-öğretimin niteliğinin artırılması hedeflenmektedir. 

2. KURALLAR 

1. Bölüm staj işleri, Bölüm Başkanlığı tarafından görevlendirilen ve biri 

koordinatör olmak üzere öğretim elemanından oluşan “Staj Komisyonu” 

tarafından yürütülür. 

2. Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğrencileri Lisans derecesini alabilmek için, 

endüstri kuruluşlarında Otomotiv Mühendisliği eğitimine katkıda bulunacak 

şekilde, en az 50, en fazla 80 iş günü staj yapmak zorundadırlar. Staj 

çalışmaları “Üretim” ve “Tasarım ve Geliştirme” stajı olmak üzere iki ayrı 

işyerinde tamamlanır. 

3. Staj süresi bir işyerinde 20 iş gününden daha az olamaz. Bir staj iş günü en az 

sekiz saatlik fiziksel veya zihinsel çalışma gerektirir. Öğrenci haftada en fazla 

altı gün çalışabilir. 

4. Staj süresi gün hesabı üzerinden yapılmaktadır. Çoğu işyerinde çalışma süresi 

günde 8’er saatten 40 saattir ve haftada beş gün çalışılmaktadır. Bu çalışma 

süresi staj defterinde 5 güne karşılık gelmektedir. Ancak Cumartesi günü fiilen 

çalıştıysanız haftada altı günlük staj yazabilirsiniz. 

5. Stajlar ancak yaz tatilinde ve/veya 20 iş günü sığdığı takdirde sömestr tatilinde 

yapılabilir. Yaz okulu sırasında ders alıyorsanız staj yapamazsınız. 

6. Staj yapabilmek için Otomotiv Mühendisliği Bölümünde en az dört yarıyıl 

eğitim görmüş olmak gereklidir. Düzensiz (irregular) durumdaki öğrenciler 

için bu süre üç yarıyıla indirilebilir. 

7. Öğrenciler zorunlu staj sürelerini; dönem içi staj ve yaz stajı ile 

tamamlayabilirler.  

8. Yaz stajları, akademik takvimdeki; güz, bahar ve yaz okulu ders ve sınav 

dönemleri dışında ve bahar yarıyılını izleyen yaz tatillerinde yapılır.  

9. Yapılan staj sonunda staj defteri stajı takip eden yarıyıl başlangıcından itibaren 

en geç bir ay içerisinde Bölüm Staj Komisyonu’na teslim edilir. Belgelerin 

tesliminde gecikilen gün sayısı kadar bir süre staj olarak kabul edilmez 

10. Ders programlarını başarıyla tamamlamış ancak staj yükümlülüklerinin 

tümünü yerine getirmemiş öğrenciler kayıt yaptıramazlar. Bu öğrenciler staj 
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yükümlülüklerini derslerini tamamladıkları yarıyılı takip eden ilk yarıyılın 

sonuna kadar yerine getirmek zorundadırlar. 

11. Final döneminde staj yapılamaz. 

12. Dönem içi stajları Fakülte tarafından ilan edilir, başvuran öğrenciler kontenjan 

dahilinde tercihlerine ve başarı durumlarına göre ilgili firmalara yönlendirilir. 

13. Dönem içi stajı son sınıf öğrencileri tarafından iki dönem boyunca yapılır.  

14. Yatay geçiş yapan öğrencilerin, önceden yapmış oldukları stajların 

değerlendirilmesi için Staj Komisyonuna başvurmaları gerekir. Stajlar Staj 

Komisyonunca değerlendirilir. Daha önce yaptıkları stajlarının kabulüne, 

reddine veya ne kadarının staj süresi hesabında dikkate alınacağına Staj 

Komisyonunca karar verilir. 

15. Dikey geçiş ile Otomotiv Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptıran öğrenciler, 

Ön Lisans öğrenimi sırasında staj yaptıklarını belgelemeleri ve Staj 

Komisyonunun uygun görmesi halinde Yaz Stajı I’den belirli oranda muaf 

tutulabilirler. 

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

İngilizce doldurulur. 

17. Staj defteri kurşun kalem veya temiz olmak koşulu ile tükenmez kalem ile de 

doldurulabilir. 

18. Bu ilkeler/uygulama esasları, Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanlığınca 

yürütülür ve Mayıs 2014 tarihinden itibaren uygulanır. 

3. BELGELER 

1. Staj Defteri: 6. bölümde anlatıldığı şekilde doldurulur.  

2. Staj Sicili: Çalışılan işyerindeki amirinin staj yapan öğrenciyi değerlendirdiği 

bir formdur. Bu form amir tarafından doldurulduktan sonra imzalanıp kapalı 

ve mühürlü bir zarf içerisinde öğrenciye verilir. 

 

4. İŞYERİ SEÇİMİ 

1. Stajlar Otomotiv Mühendisliği ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren ve en az 

bir Otomotiv/ Makine Mühendisi bulunan kamu veya özel kurum, kuruluş 

veya işletmelerde yapılmalıdır. Öğrenciler yaz stajı için staj yerlerini kendileri 

bulmak zorundadırlar. Fakülte, Bölüm ve Staj Komisyonu staj yeri bulmakla 

yükümlü değildir. Bakanlıklar, meslek odaları ve özel sektör tarafından 

sağlanan yurt içi ve yurt dışı staj imkânları bölüm panoları ve bölüm web 

sayfasında ilan edilir.  

2. Öğrenciler staj yapacakları iş yerinin çalışma esaslarına, yasal ve idari 

kurallarına uymak zorundadırlar. Stajlara fiilen devam zorunluluğu vardır. 

Öğrenci staj süresince staj konusu ile ilgili yetkililer tarafından verilecek 

çalışmaları yapmak ve bu çalışmalara katılmak zorundadır. 

3. Staj yapmak istedikleri işyerini kendileri belirleyen öğrenciler stajlarına 

işyerinden onay aldıktan sonra başlayabilirler. Faaliyet alanı Otomotiv 

Mühendisliği dışında olan kuruluşlarda staj kabul edilmez. Çalıştığınız 
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işyerinde tercihen en az yirmi kişi çalışıyor olmalı, en az bir Otomotiv veya 

Makina Mühendisi bulunmalı ve sizin amiriniz konumunda olmalıdır. 

4. Öğrenciler staj yapmak istedikleri işyerine Bölüm Sekreterliği’nden veya web 

sayfasından alacakları Zorunlu Staj Formu ile başvurabilirler. Bölümden staj 

yeri ile ilgili herhangi bir onay almanız gerekmemektedir, ancak staj 

yaptığınız yerin uygun olup olmadığından emin değilseniz, özellikle de bu yer 

küçük ölçekli bir sanayi kuruluşu ise Staj Danışmanı ile görüşün. 

5. Otomotiv Mühendisliği öğrencileri stajlarını otomotiv ve otomotiv yan sanayii 

dallarında yapabilirler. 

6. Öğrenciler stajlarını, otomotiv firmasının aşağıda sıralanan konularda çalışan 

bölümlerinde yapabilirler: 

Üretim Stajları, kuruluşların şu bölümlerinde yapılabilir: 

a. Kalıphane 

b. Talaşlı imalat 

c. Dökümhane 

d. Metal Şekillendirme 

e. Plastik enjeksiyon 

f. Montaj 

g. Bakım Onarım 

Tasarım ve Geliştirme Stajları, kuruluşların şu bölümlerinde yapılabilir: 

h. Ürün Geliştirme/AR-GE 

i. Kalite Güvence 

j. Yapısal Tasarım ve Analiz 

k. Test ve Doğrulama 

l. Malzeme ve Proses Geliştirme 

m. Otomasyon 

Otomotiv Mühendisliği ile doğrudan ilgili olmayan bir birimde (Pazarlama, 

Yatırım Planlama, Operasyon Planlama, Proje Yönetimi, İnsan Kaynakları) 

yapılan stajlar kabul edilmez. 

7. Öğrencinin 50 günlük stajının tamamını sadece bir kuruluşta yapması kabul 

edilmez. En az iki kuruluşta yapılmalıdır. 

 

5. SİGORTA 

Öğrencilerin "5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. 

maddesi, b bendi" gereğince iş kazası ve meslek hastalığı sigortasının Üniversite 

tarafından ödenmesi gerekmektedir. Öğrencilerin sigorta sistemine girişi en geç staja 

başladıkları günden 1 gün önce yapılması gerektiğinden, staj yapacak öğrencilerin staj 

öncesi işlemlerinin zamanında tamamlanması için yeterince (yaklaşık bir ay) önceden 

işlemlerin başlatılması ve işlerin aksamaması için işlemlerin, aşağıda belirtilen 

sıralamayı takiben yapılması gerekmektedir: 

 

 



4 
 

 

 

Staj Öncesi: 

1. Öğrencinin staj yapacağı kurum belirlenir. 

2. Öğrenciye (stajın yapılacağı kurumdan istendiği takdirde ) zorunlu stajı 

olduğunu, kurumda çalışmasının uygun olduğunu belirten bir yazı verilir. 

3. Stajı kesinleşen öğrenci için bölüm hesap işlerine SGK formunu doldurup 

yollar. 

4. Hesap işleri öğrencinin staj yapacağı kuruma hitaben U.Ü 'nün prim (iş kazası 

ve meslek hastalığı sigortası primi) ödeyeceğine dair bir yazıyı bölüme yollar. 

Staj Bitince: 

5. Öğrenci stajın bitiminde bölümüne hangi tarihler arasında kaç iş günü 

çalıştığına dair kurumdan bir yazı getirir. 

6. Bölüm staj biter bitmez hangi öğrencinin hangi tarihler arasında kaç iş günü 

çalıştığına dair hesap işlerini yazı ile bilgilendirir. 

 

6. STAJ 

Otomotiv Mühendisliği Stajı Yazım İlkeleri 

Üretim Stajında Önerilen Analiz ve Araştırmalar 

Üretim stajı üretim yapan bir organizasyonda yapılmalıdır. 

Stajyer doğrudan üretim faaliyetinde yer almasa bile, Uludağ Üniversitesi Otomotiv 

Mühendisliği Bölümü’nde öğretilen üretim/imalatla ilgili derslerin içeriğini uygulamalıdır. 

Stajyer üretimde kabul edilebilir bir staj için şu alanlardan birinde çalışmalıdır: Atölye, metal 

şekillendirme, makine, döküm, dövme, montaj, plastik işleme ve bakım. 

Staj süreci boyunca, stajyer şu analiz ve sorulara odaklanmalıdır: 

- Çalışma koşul ve fonksiyonlarınızı tanımlayın, örneğin: 

Amiriniz kim (ismi ve pozisyonu); diğer takım üyeleri ve 

onların görevleri neler?  

- Staj organizasyon şemasını hazırlayın.  

- Staj organizasyon fabrika düzenini hazırlayın. 

- Üretim sürecini inceleyin (kaynaklar, girdiler ve kısıtlar neler?) 

- Bir ana ürün veya alt montajın süreç şemasını hazırlayın. 

- Üretim sürecinde ne tip malzemeler kullanılıyor? 

- Ne tip üretim teknikleri kullanılıyor? 

- Firmadaki üretim teknolojilerini karşılaştırın (Tam zamanında 

üretim, bilgisayar tümleşik imalat, esnek üretim sistemi, grup 

teknolojisi, CAD/CAM) 
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- Üretim kapasitesi nasıl ölçülür ve hesaplanır? 

- Staj organizasyonundaki kalite planlama ve kontrol 

etkinliklerini tanımlayın. 

- Ürün gruplarının yaşam çevrimi boyunca kalite kontrol 

aktivitelerini tanımlayın.  

- Stajınız boyunca tam olarak ne yaptığınızı ve hangi deneyimleri 

kazandığınızı açıklayın. 

- Teori (sınıfta öğrendikleriniz) ve pratik (firmada yaptıklarınız 

veya öğrendikleriniz) arasında bir karşılaştırma yapın. 

- Bazı iş örneklerini grafik, resim, veri, çizim veya tasarım 

hesaplamalarıyla karşılaştırın ve raporunuza ilave edin. 

Tasarım ve Geliştirme Stajında Önerilen Analiz ve Araştırmalar 

Tasarım stajı tercihen büyük bir üretim firmasının Ürün Geliştirme veya Araştırma ve 

Geliştirme Departmanı’nda yapılmalıdır.  

Stajyer kabul edilebilir bir staj için şu alanlardan birinde çalışmalıdır: Yapısal Tasarım, 

Yapısal Analiz, Test ve Tasarım Onayı, Malzeme ve Süreç Geliştirme, Isıl Tasarım ve 

Analiz, Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri Tasarım ve Montajı (HVAC), 

Otomasyon Sistemleri Tasarım ve Montajı.  

Stajyere Staj Komisyonu tarafından staj yapacağı kurum göz önüne alınarak bir çalışma 

konusu verilecek ve bu konuda bilgi toplaması istenecektir. Bu ödev stajın geçerli olabilmesi 

için staj sonrası staj defteriyle birlikte teslim edilecektir. 

Staj süreci boyunca, stajyer şu analiz ve sorulara odaklanmalıdır. Bu listedeki tüm soruları 

cevaplandırmak zorunda değilsiniz. 

- Çalışma koşul ve fonksiyonlarınızı tanımlayın, örneğin: 

Amiriniz kim (ismi ve pozisyonu); diğer takım üyeleri ve 

onların görevleri neler?  

- Staj organizasyon şemasını hazırlayın.  

- Firmada hangi ticari CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) 

yazılımları kullanılıyor?  

- Firmada hangi CAE (Bilgisayar Destekli Mühendislik) araçları 

kullanılıyor? 

- Ne tip mühendislik analiz ve hesaplamaları yapılmaktadır 

(yapısal analiz, gerilme hesaplamaları, kinematik analiz, 

yorulma ömrü hesaplamaları, kontrol algoritmaları, ısıl analiz)? 

- Kalite kontrol ve tasarım doğrulaması için hangi testler 

yapılmaktadır (sertlik testleri, yorulma ve dayanım testleri, ısıl 

testler, titreşim ve gürültü ölçümleri, performans testleri, rutin 

kalite kontrol testleri, güvenlik testleri vb.)?  

- Stajınız boyunca tam olarak ne yaptığınızı ve hangi deneyimleri 

kazandığınızı açıklayın. 

- Teori (sınıfta öğrendikleriniz) ve pratik (firmada yaptıklarınız 

veya öğrendikleriniz) arasında bir karşılaştırma yapın. 

- Bazı iş örneklerini grafik, resim, veri, çizim veya tasarım 

hesaplamalarıyla karşılaştırın ve raporunuza ilave edin. 
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7. STAJ DEFTERLERİ 

1. Staj defterleri Üniversitenin kitap satış yerinden temin edilebilecek ve yapılan 

stajla ilgili çeşitli hususları kapsayan bir defterdir. Öğrenciler tarafından kendi 

el yazılarıyla doldurulması gereken bu defter “Staj Raporu İçin Ana Hatlar” 

dokümanına göre yazılmalıdır. 

2. Yapılan staj sonunda hazırlanan staj defterleri, mühürlü kapalı zarf içinde staj 

sicil formu ve öğrencinin işyerini değerlendirme yazısı ile birlikte, öğretim 

yılının takip eden döneminde derslerin başladığı tarihi takip eden bir ay içinde 

staj danışmanına teslim edilir. Staj sicil formu mühürlü ve imzalı olmalıdır. 

Defterler, öğrencinin çalıştığı birimin amiri tarafından kontrol edilerek 

imzalanmalı ve mühürlenmiş olmalıdır. Gecikilen gün sayısı kadar süre staj 

olarak kabul edilmez. 

3. Staj defterlerinin teslimini takip eden 1 ay sonunda defterler okunup öğrenciye 

stajının başarılı bulunup bulunmadığı bildirilir. 

Staj Raporu için Ana Hatlar 

İlk sayfada olması gerekenler: Öğrenci adı ve soyadı, staj başlangıç ve bitiş tarihleri, 

staj gün sayısı, staj tipi (üretim veya tasarım ve geliştirme), firma adı. 

 

Bu sayfa stajyer öğrencinin amiri tarafından imzalanmalı ve mühürlenmelidir. 

 

a) Haftalık Takvim 

 

Tablodaki her satır staj yapılan bir güne karşılık gelmektedir. Her satıra tarih ve o 

tarihteki staj aktivitesi yazılmalıdır. Haftalık takvim staj periyodu boyunca her gün 

yapılan işi açıklamalıdır ve şunları içermelidir: 

 

- O hafta hangi departmanda staj yapıldığı. 

- Her hafta için kontrol eden amirin adı ve imzası 

- Firmanın resmi mührü. 

 

b) Stajın Kısa Özeti 

 

Firmayı anlatan bir sayfalık bir özet ve staj süreci boyunca yapılan ana işlerin 

anlatıldığı özet bir yazı. 

 

c) İçindekiler 

 

Sayfa numaraları, tablo listesi ve şekil listesiyle raporun içindekiler kısmı 

hazırlanmalıdır.  

 

d) Firma Tanıtımı 

 

Bu kısım şu sorulara yanıt vermelidir: 

- Şirketin/kurumun tam adı nedir? Firmanın kısa bir tarihçesi, 

mail adresleri ve web adresi. 
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- Şirketin/kurumun mülkiyet türü nedir? Ana hissedarlar ve 

hisselerini belirtiniz. 

- Şirket/kurum hangi sektörde faaliyet göstermektedir? 

Müşterilere sunulan ürün ve hizmetleri belirtin. 

- Şirket/kurum müşterileri kimler (son kullanıcılar, 

perakendeciler, diğer üreticiler, personel vb.)? 

- Çalışanların sayısına ilişkin bilgi ile birlikte, şirketin 

organizasyon şemasını çizin. 

- Staj organizasyonda Otomotiv ve Makine mühendisleri 

tarafından gerçekleştirilen işlevlerin bir listesini hazırlayın. 

 

e) Staj Sırasında Yapılan İşler 

 

Bu kısım raporunuzun ana gövdesidir. Staj sürecinde yaptığınız işleri yazmalısınız.  

Lütfen “Otomotiv Mühendisliği Stajı Yazım İlkeleri” kısmına bakarak Üretim veya 

Tasarım ve Geliştirme stajınızda yaptığınız analiz ve araştırmaları yazınız. 

 

f) Stajın Öğrenci Tarafından Değerlendirilmesi 

 

Bu kısımda şu sorulara yanıt vermelisiniz: 

 

1. Stajdan hangi becerileri ve nitelikleri kazandığınızı düşünüyorsunuz? 

2. Staj periyodunda ne tür sorumluluklar üstlendiniz? 

3. Staj sizce gelecek kariyer planınızı nasıl etkiler? 

4. Yaptığınız staj çalışmasının derste öğrendiklerinizle nasıl bir ilişki 

içerisinde olduğunu düşünüyorsunuz? 

 

g) Raporun Sonuçları 

 

Bu kısım aşağıdakileri içermelidir: 

- Staj deneyiminden elde edilen önemli çıktıların bir özeti 

olmalıdır. 

- Staj şirketinin/kurumunun faaliyet gösterdiği sektör hakkında 

genel gözlemler. 

 

h) Ekler (tablolar, grafikler, şekiller, bilgisayar kodları vb.) 

 

i) Referanslar 

 

Staj raporu yazım kuralları: 

- Ders kitaplarından alıntılar yapılmamalıdır! Stajda tam olarak 

ne yaptığınızı ve hangi deneyimleri kazandığınızı yazın. 

- Staj raporu 15-20 sayfa olmalı ve Staj Program Defteri’ ne 

yazılmalıdır. 

- Staj raporu elle yazılmalı ve her sayfa 25 kadar satır 

içermelidir. 

- Staj raporu orijinal olmalıdır, fotokopi kabul edilmez. 

- Raporunuz grafik, resim, data, çizim veya tasarım 

hesaplamaları içerebilir; fakat bunlar bir sayfanın 1/3’ünden 
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daha fazla yer kaplamamalıdır. Daha büyük grafik, resim, data, 

çizim ve tasarım hesaplamaları bir ek olarak verilmelidir. 

 

8. KONTROL LİSTESİ 

1. Üretim stajı yapılmışsa staj defterinin ilk sayfasında bu belirtilmiş mi? 

2. Staj defteri  “Staj Raporu İçin Ana Hatlar” kısmına göre yazılmış mı? 

3. Staj defterinin ilk sayfası ve haftalık program sayfaları stajyerin amiri 

tarafından imzalanmış ve firma tarafından mühürlenmiş mi? (Amirin mührü 

kabul edilmez, firmanın resmi mührü olması gerekir.) 

4. Staj sicil formu kapalı zarf içinde teslim edilmiş mi? 

5. Öğrencinin “Staj Değerlendirme Anketi” teslim edilmiş mi? 

6. Stajın değerlendirilmesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj 

Yönergesi’ ne dayanılarak yapılır. Ayrıca puanlamada staj defterinin düzeni, 

ikinci yaz stajında verilen ödev dikkate alınarak öğrenciden yaptığı staj 

çalışmalarıyla ilgili bir sunum yapması istenir.  


