
Fakülte Kurul Kararına göre, daha önce ilan edilen listede adı geçen öğrenciler, belirtilen tarihler aralığında 

stajlarını uzaktan ödev veya proje şeklinde tamamlayabileceklerdir. 

 

Süreçle ilgili önemli bilgiler: 

 

1) İlan edilen listede yer alan öğrenciler, 2019-2020 bahar yarıyılı sonu itibari ile mezun olabilecek 

durumda olan öğrencilerdir. Diğer öğrencilerin durumu, sürecin gidişatına göre değerlendirilecek 

olup, belirtilen süreler içerisinde uzaktan staj yapamayacaklardır. 2019-2020 bahar yarıyılı sonu 

itibari ile mezun olabilecek durumda olan, ancak listede ismi yer almayan öğrencilerin mezuniyet 

durumları, sınıf danışmanları tarafından onaylanması şartıyla belirtilen sürelerde uzaktan staj 

yapabileceklerdir. Bu durumda olan öğrencilerin, aşağıda belirtilen danışmanları ile iletişime 

geçmeleri gerekmektedir. 

2) Her bir staj için 20 günlük ödev süresi belirlenmiştir. Her iki stajı da eksik olan öğrenciler, öncelikle 

29/06/2020 – 18/07/2020 tarihleri arasında 1. staj ödevlerini tamamlayıp, 2. staj ödevlerini 

19/07/2020 – 07/08/2020 tarihleri arasında tamamlayacaklardır. Aynı anda iki staj ödevi 

yapılamayacaktır. Yalnızca 2. stajı eksik olan öğrenciler, belirtilen ilk tarih aralığında (29/06/2020 

– 18/07/2020) ödevlerini tamamlayacaklardır. 

3) Ödev teslim tarihleri, 1. staj dönemi için 19-21 Temmuz 2020, 2. staj dönemi için 08-10 Ağustos 

2020 olup, bu tarihlerden önce veya sonra ödev teslimi yapılamayacaktır. 

4) Sadece 12 günlük stajı eksik olan öğrenciler için ödev takvimi 29/06/2020 – 08/07/2020 tarihleri 

arası olup, ödevler 09-11 Temmuz 2020 tarihleri arasında teslim edilecektir. 

5) Salgın öncesi başlanan, ancak eksik kalan stajların tamamlanan kısmının değerlendirmeye alınarak, 

kalan kısmının uzaktan ödev veya proje uygulamasıyla yapılmasına karar verilmiştir. Bu durumda 

olan öğrenciler ödevlerini hazırlarken, tamamladıkları kısmın uygulamalarını defterin ilk kısmına, 

iş yeri bilgileri ve hangi tarihler arasında staj yaptıklarını da belirterek tamamlayabilirler. Kalan gün 

sayısını da aşağıda belirtilen konulara göre tamamlayıp ödevlerini teslim edebilirler. Öğrenci arzu 

ederse stajın tamamını da ödev şeklinde hazırlayabilir. Staja gidilen kısım ile ilgili herhangi bir iş 

yeri onayına gerek yoktur. 

6) Uzaktan staj için obisisten herhangi bir başvuru yapılmayacaktır. Ancak, ilan edilen listedeki 

öğrencilerden uzaktan staj yapmak isteyen öğrencilerin, ekteki dilekçeyi imzalayıp taranmış halini 

staj danışmanlarına e-posta göndermeleri gerekmektedir. (Son teslim tarihi: 28/06/2020) 

7) Staj defterleri bölüm web sitesinde bulunan formata uygun olarak (Yazı biçimi, punto, vb. bilgiler 

format içinde belirtilmiştir.) hazırlanacak olup format dışı ödev kabul edilmeyecektir. 

8) Ödevlerin benzerlik kontrolleri yapılacak olup kopya niteliği taşıyan ödevler kesinlikle kabul 

edilmeyecektir. 

9) 2. staj kapsamında hazırlanacak ödev konuları aşağıda belirtilmiştir. Ödevler en az 20, en fazla 40 

sayfa olacak şekilde hazırlanacaktır. 

10) Staj danışmanları aşağıdaki gibidir: 

Öğrenci numarasının son hanesi tek olan öğrenciler: Arş. Gör. Kemal ARSLAN 

Öğrenci numarasının son hanesi çift olan öğrenciler: Arş. Gör. H. Enes FİL 

 

 

 

 



II. Staj Konuları ve Dağılımı: 

 

1) Fabrika Organizasyonu (Zorunlu – 15 gün) 

Hammadde Temini (3 gün) 

Montaj Hattı  (3 gün) 

Maliyet Analizi  (3 gün) 

Kalite Kontrol  (3 gün) 

İş Güvenliği  (3 gün) 

2) CAD/CAM/CAE (Opsiyonel – 5 gün) 

Unigraphics NX, Catia, Solidworks, Ansys, Abaqus, vb. paket programlarda uygulamalar 

3) Isı Teknolojisi (Opsiyonel – 5 gün) 

Buhar Kazanları, Havalandırma, Termik Santraller, Isıtma-Soğutma, İklimlendirme, Isı Merkezleri, 

Su-Hava Akım Makineleri, Hidroelektrik Santraller 

4) Endüstride Otomaston ve Uygulamaları (Opsiyonel – 5 gün) 

 

Not: Opsiyonel kısımdan seçilecek konularda uygulama yapılması zorunludur. Sadece teorik bilgi olan 

ödevler kabul edilmeyecektir. 

 

2. Staj Komisyonu 


