
STAJ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 
 

 

Detaylı bilgi için öncelikle http://www.mme.sakarya.edu.tr web sayfasında bulunan 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesinin okunması tavsiye 

edilmektedir. 

 

 

1. CUMARTESİ –PAZAR VE RESMİ TATİL GÜNLERİ STAJ GÜNLERİ OLARAK 

SAYILABİLİR Mİ? 

 

Yönergemiz gereği, staj günleri olarak hafta içi ve tatil olmayan günler iş günü olarak kabul 

edileceğinden, firma cumartesi-pazar günleri açık olsa bile staj günleri olarak 

sayılamayacaktır.  

 

2. STAJ İÇİN NASIL BİR FİRMA TERCİH EDİLMELİDİR? 

 

Öğrenciler staj yapmak istedikleri firmaları belirlerken metalurji ve malzeme mühendisliği 

çalışma alanına giren; 

- 4 ana malzeme grubunun (metal ve alaşımları, seramik, polimer ve kompozit malzemeler) 

üretimini ve testlerini yapan firmalar, 

- Metal esaslı malzemelerin şekillendirilmesinde; 

o Döküm (kum kalıba döküm, basınçlı döküm, hassas döküm…), 

o Dövme (haddeleme, dövme, ekstrüzyon, sac şekillendirme…), 

o Kaynaklı imalat ve testlerini yapan firmalar(Borusan Mannesmann, Noksel Boru 

İzmit Körfez Köprüsü, Tırsan gibi dikişli boru, konstrüksiyon, dorse, silo imalatı 

ve testleri yapan firmalar ), 

o Toz metalürjisi  

o Isıl işlemler 

o Galvanizleme,  PVD, CVD gibi yöntemlerle yüzey kaplama işlemleri yöntemleri 

ile üretim yapan firmalar, 

- Ürün test ve analizi ürün geliştirme, Ar-ge faaliyetleri gerçekleşen firma ve/veya 

laboratuvarlarda (Arçelik Ar-ge, TÜBİTAK-MAM-ME, Bilkent Üniversitesi, UNAM, 

MATİL-ÇETAM, ÇNAM, Ford Ar-ge, ERDEMİR Ar-ge) yapılan stajlar kabul edilir. 

3. STAJ BAŞVURULARI KISMİ KABUL EDİLECEK VEYA KABUL 

EDİLMEYECEK FİRMALAR HANGİLERİDİR? 

- Aşağıda belirtilen tesislerde yapılan stajların 20 günlük toplam staj yükümlülüğü için; 

o Talaşlı imalat bölümünde en fazla 5 gün, 

o Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili süreçleri ilgilendiren/kapsayan kalite 

yönetimi çalışmaları en fazla 10 gün, 

o Mesleki bir firmanın iç-dış ticaret bölümlerinde en fazla 5 gün süreyle kabul edilir. 

- Elektronik endüstrisinde sadece yarı iletken teknolojileri alanında yapılan stajlar, devre 

üretim faaliyetleri içermesi halinde staj kapsamında değerlendirilir. 

- Yukarıda bahsedilen alanlar haricinde; 

o Montaj faaliyetlerini içeren (örneğin otomobil, beyaz eşya, fabrikalarının montaj 

hatlarında yapılan), 



o Satış ve pazarlama firmalarında yapılan stajlar kabul edilmeyecektir. 

- Belirtilen staj kabul veya ret kriterleri 05.04.2016 tarihi sonrasındaki staj başvurularını 

kapsamaktadır. 

 

4.  STAJ DEFTERİ NASIL DOLDURULMALIDIR? 

 

Staj süresi 20 iş günü olduğu için, defterin en az 20 sayfası tarih atılarak doldurulmalıdır. 

Günlük olarak öğrenilen ve bölümümüzü ilgilendiren konular yazılmalıdır.  

 

5. ÇAP YAPAN ÖĞRENCİLER BAŞKA BÖLÜMDE YAPTIKLARI, STAJI 

BÖLÜMÜMÜZDE KABUL ETTİREBİLİR Mİ?  

 

Yapılan staj başka bir bölüm adına yazılmış olsa bile eğer kendi bölümümüzle ilgili bir 

firmaysa ve yukarıdaki özellikleri sağlıyorsa (Bkz. 2) kabul edilebilir. 

 

6. ÇAP YAPAN ÖĞRENCİ STAJ YAPTIĞI FİRMA BÖLÜMÜMÜZE UYGUNSA NE 

YAPMALIDIR? 

 

ÇAP yaptığı diğer bölümün staj komisyonundan, stajının kaç gün kabul edildiğini gösteren 

belge (Mezuniyet Staj Raporu) ile komisyonumuza başvurmalıdır.  

 

7. STAJIMIN KABUL EDİLİP EDİLMEDİĞİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM? 

 

 Yaptığınız stajın kaç gününün kabul edildiğini öğrenebilmek için 

http://www.mfstajtakip.sakarya.edu.tr adresine girerek numaranızı sorgulamanız 

gerekmektedir. 

 

8. STAJI HANGİ SINIFTAKİ ÖĞRENCİLER YAPABİLİR? 

 

2, 3 ve 4. sınıftaki öğrenciler staj yapabilir. Öğrencilerin ilk 20 günlük stajını 2. Sınıfın 

sonunda; ikinci 20 günlük stajını 3. Sınıfın sonunda yapmalara tavsiye edilir. 4.sınıfın sonuna 

bırakılan stajlar geçersiz olması durumunda öğrenci tüm derslerini vermiş olsa bile stajlarını 

tamamlamadığından ve aynı dönemde yeni bir staj yapması yetişmeyeceğinden dolayısıyla 

mezuniyet şartlarını sağlayamayacağından dolayı 9.yarıyıl için harç ödemek zorunda 

kalacaktır. Bu konuda öğrenciler temkinli olmalıdır. 4.Sınıf öğrencilerinin staj 

değerlendirmelerinde hiçbir tolerans olmadığı bilinmelidir. 

 

9. STAJ YAPMAK İSTİYORUM NELER YAPMALIYIM? 

 

Staj yapabilmek için yapmanız gerekenler ile ilgili her türlü bilgiyi 

http://www.mme.sakarya.edu.tr web sayfasında bulunan Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesinden öğrenebilirsiniz. 

 

10. YURTDIŞINDA BİR FİRMADA STAJ YAPABİLİR MİYİM? 

 

İki şekilde yapılabilir. Birincisi ERASMUS kapsamında staj başvurusu yapmak (ERASMUS 

KOMİSYONUNDAN BİLGİ ALINIZ). İkincisi öğrenci kendi imkânlarıyla gidebilir. Bunun 

için yurtdışındaki firmada yapılan stajla ilgili İngilizce staj defterinin doldurulması yanı sıra 

http://www.mfstajtakip.sakarya.edu.tr/


aynı defterin Türkçeye çevrilmiş de staj komisyonuna teslim edilmelidir. Erasmus haricindeki 

staj başvurusu için Türkiye’de uygulanan şartlar geçerlidir.  

 

11. STAJ DEFTERİMİ TESLİM ETTİM HERHANGİ BİR BELGEYİ İMZA İÇİN 

DOLAŞTIRMAM GEREKİYOR MU? 

 

Belirtilen tarihler arasında kurallara uygun olarak kabul edilen ve mezun durumundaki 

öğrenciler için mezuniyet staj raporu belgesi bölüm sekreterliği tarafından öğrenci işlerine 

gönderilmektedir. Dolayısıyla staj defteri teslim edildikten sonra öğrencinin yapacağı 

herhangi bir işlem yoktur. 

 

12. YAZ STAJI DIŞINDA, ARA DÖNEM STAJI YAPABİLİR MİYİM? 

 

Güz ve Bahar dönemleri arasında üniversitemizin belirlediği tatil süresince staj 

yapılabilmektedir.  Bu dönemde yapılacak staj işlemleri, yaz döneminde yapılanlar ile aynıdır. 

Ara dönemde yapılacak staj tarihleri arasına tatillerin rastlaması, o günlerde stajı geçersiz 

kılacaktır. 

 

 

STAJ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 

        05.04.2016 
 

 


