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MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

1. Amaç ve Kapsam 

1.1. Amaç 

Bu yönergenin amacı, İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Mekatronik Mühendisliği Bölümü lisans öğrencilerinin pratik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla 

yapılan ve eğitim-öğretim programının zorunlu bir parçası olan staj faaliyetlerine ilişkin usul ve esasların 

düzenlenmesidir. 

1.2. Kapsam 

İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 

Bölümü öğrencilerinin öğrenim süresince yapmakla yükümlü olduğu staj çalışmalarının temel ilkelerini, 

uygulama ve değerlendirme kurallarını kapsar. 

2. Staj Dönemleri ve Süreleri 

Öğrencilerin yapmak zorunda oldukları toplam staj süresi 40 işgünü olup bu iki bölümde yapılacaktır. 

Birinci bölüm talaşlı imalat, talaşsız imalat ve elektrik-elektronik stajları olup 20 işgünü olacaktır. Kuruluş 

yasal olarak cumartesi çalışıyorsa staj süresi yaklaşık 3,5 hafta; Cumartesi çalışmıyorsa 4 haftadır. 

otomasyon ve fabrika organizasyon stajları birinci bölümdekiyle aynı şekilde 20 işgünü olarak yukarıda 

belirtildiği gibi uygulanacaktır. Öğrenciler stajlarını IV. Yarıyıl sonundan itibaren mezun oluncaya kadar 

tamamlamak zorundadır. Aynı işyerinde bir dönem içerisinde en fazla 20 iş günü staj yapılabilir. Staj, esas 

olarak eğitim öğretimin yapılmadığı yaz aylarında yapılır. Akademik takvimde eğitim ve öğretimin devam 

ettiği dönemlerde devam zorunluluğu olan öğrenciler staj yapamazlar. 

3. Staj Uygulama İlkeleri 

Mekatronik Mühendisliği Bölümü yaz stajı , “Talaşlı-Talaşsız İmalat ve Elektrik-Elektronik Stajları” ve 

“Otomasyon ve Fabrika Organizasyon Stajları” olmak üzere iki aşamadan oluşur. Öğrenciler bu staj 

aşamalarında İSTE Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Staj Yönergesindeki uygulama ilkelerine 

uymalıdırlar.  

4. Staj Başvurusu, Yer Temini ve Dağıtımı 

Öğrenciler, staj başvurusu için aşağıda belirtilen işlemleri yerine getirmek zorundadır: Staj yapacak olan 

öğrenci www.iste.edu.tr internet adresinden, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Hatay Şubesi’nden ya 

da başka bir yolla, kendilerine staj yapma olanağı tanıyacak olan şirketi bulabilir. Staj yapılacak işyerinin 

tanınması açısından, öğrencinin, staj yapmak istediği işyerini ve o işyerinde hangi staj konularının mevcut 

olduğunu belirtmek amacı ile hazırlanmış “İşyeri Tanıtma Kartı”nı, Bölüm Başkanlığından veya ilgili 

internet adresinden temin ederek, işyerinin ilgili birimlerine eksiksiz olarak doldurtması; yetkili kişiye 

imzalatması; mühürletmesi ve ilgili Bölüm Staj Komisyonu’ndan onay alması gerekmektedir. Bölüm Staj 

Komisyonunu oluşturan öğretim elemanları kartı değerlendirerek, o işyerinde hangi konularda staj 

yapabileceğini onaylar.  Hiçbir öğrenci kendi girişimiyle bulduğu işletmede Bölüm Staj Komisyonunun 

onayı olmadan staj yapamaz.  

Yurt dışında staj yapmak isteyen öğrenciler stajlarını Hayat Boyu Öğrenme (Life Lerning Programme, 

LLP) ERASMUS programı kapsamında gerçekleştirebilecekleri gibi Bölüm Staj Komisyonunun yazılı 

onayı ile kendi girişimleri sonucu buldukları yerlerde de staj yapabilirler.  

Staj yapması uygun olan öğrenciler, staj başvuru evraklarını bahar yarıyılı dersleri sona ermeden 10 gün 

Mustafa İnci
Rectangle



 

18 

önce Bölüm Staj Komisyonuna teslim eder. Bu belgeler Bölüm Staj Komisyonu tarafından incelendikten 

sonra öğrencinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, staj başlangıç tarihi ve staj süreleri 

liste halinde tanzim edilerek ve eksiksiz olarak gecikmeye mahal vermeden Bölüm Başkanlığı aracılığı ile 

Fakülte Dekanlığına iletilir. Öğrenci tarafından staj için başvuru esnasında staj dosyasında bulunması 

gereken belgeler aşağıdaki gibidir: 

� İşyeri tarafından verilen stajyer kabul belgesi, 

� Nüfus Cüzdanı fotokopisi(1 adet), 

� Fotoğraflı staj defteri (1 adet), 

� Fotoğraflı staj sicil formu (2 adet), 

� Sigorta giriş formu (1 adet), 

Öğrencilerin sigorta primleri dekanlığa ulaşan belgeler doğrultusunda staj başlangıç-bitiş süreleri göz önüne 

alınarak İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından ödenir. Bu nedenle primler ödendikten sonra ve/veya 

staja başladıktan sonra, Bölüm Staj Komisyonunun bilgisi ve onayı alınmaksızın stajın yapılacağı yer ve 

süresinde kesinlikle değişiklik yapılamaz. İşletmelerde grev ve lokavt uygulaması, deprem, yangın ve sel 

gibi doğal afet olması durumunda öğrenciler stajlarını Bölüm Staj Komisyonu bilgisi ve onayı ile başka 

işletmelerde sürdürebilirler. 

5. Staj Konuları 

5.1. Talaşlı İmalat, Talaşsız İmalat ve Elektrik – Elektronik Stajları  

Bu staj kapsamında lisans öğrencileri piyasada geçerli olan üretim ve proses yöntemleri ile üretim yapan 

kamu ve özel sektör kuruluşlarında üretim ve/veya proses sistemlerinin detaylarını, adımlarını ve 

sistemini izler gerekirse ve izin verilirse çalışma bakanlığının, iş güvenliği kurallarının ve kuruluşun iş ve 

işçi çalıştırma stratejilerine bağlı olarak üretim sisteminin çalışanı ve paydaşı olmak suretiyle pratik 

çalışmasını tamamlar. Bu stajı doğrultusunda öğrenci Mekatronik Mühendisliği bölümünde gördüğü 

temel teorik derslerin pratik uygulamalarını görerek daha iyi kavrama imkanı yakalar. Ayrıca yapılan bu 

staj ile öğrenci atölyelerin organizasyon şemaları, genel iş akışları ve kullanılan ölçüm cihazları hakkında 

bilgiler sahibi olur. Süreç içinde yaptığı tüm çalışmaları, sistematiği, kullanılan proses ve hammadde 

özellikleri ile üretime katılan sistem makinelerini ve diğer paydaşları izler ve staj defterine kaydeder.  

Talaşlı İmalat Stajı: Torna, freze, planya, vargel, taşlama, matkap gibi cihazların tanınması ve 

çalışmalarının gözlemlenmesi 

Talaşsız İmalat Stajı: Ekstrüzyon, haddeleme, tel çekme, saç şekillendirme gibi işler ile bu işler için 

gerekli ön işlemlerin (tavlama, ısıtma, su verme vs) incelenmesi,  Kaynak için için gerekli donanım, 

makine ve araç-gerecin tanıtımı ve çalışma ilkeleri incelenmesi ve Dökümhanedeki ergitme fırını (ocağı), 

pota, kalıp, kalıp kumu, maça, kum temizleme vs gibi araç, gereç ve cihazların tanınması. Cihazların 

fiziksel yapıları ve çalışma ilkelerinin incelenmesi. 

Elektrik-Elektronik Stajı: Staj esnasında işyerinin, bir mühendisten elektrik – elektronik konularında 

beklentilerinin ne olduğunun sorgulanması, kuruluşun bu alanda yürüttüğü çalışmaların izlenmesi, 

incelenmesi ve öğrenilmesi, kuruluştaki elektrik – elektronik atölyesinde bulunan çalışanlarının is 

tanımlarının öğrenilmesi, kuruluşun elektrik-elektronik donanımının tanımı ve özelliklerinin incelenmesi, 

kuruluştaki işletme, bakım ve onarım yöntemlerinin incelenmesi ve kuruluşta kullanılan teknikler ve 

teknolojinin tanımı, diğer teknik ve teknolojilerle karşılaştırılması 
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Talaşlı İmalat Atölyesi  7 İş Günü 

Talaşsız İmalat Atölyesi  7 İş Günü 

Elektrik – Elektronik Atölyesi  6 İş Günü 

 

5.2. Otomasyon ve Fabrika Organizasyon Stajı 

Bu staj çerçevesinde öğrenci üretim süreçlerinin, proseslerin nasıl yönetildiği iş reçetelerinin ve iş 

süreçlerinin nasıl denetlendiği ve iş güvenliği kurallarını izleyerek kısaca bunları raporlar. Üretim ile 

proseslerin yönetiminde kullanılan otomasyon ve kontrol sistemleri ile bunların bileşenlerini ve temel 

mantıklarını inceleyerek sistem analizini inceler ve yazılı hale getirir. En az birkaç sistem bileşeninin 

otomasyon mantığı, planı ve sensör planını, girdi çıktı diyagramını ve incelediği sistem veya makinenin 

kontrol şemasını çıkarır. Kullanılan kontrol sistemi bileşenlerini işlevleri ve markaları ile verir. 

Otomasyon Stajı: 

Firmanın üretiminde kullandığı çok eksenli sistemlerin sürülmesi ve kontrolü,  elektrik, bilgisayar ve 

mekanik tabanlı kumanda tekniklerinin incelenmesi konularını içerir. Bu aşamada stajın aşağıdaki 

konulardan biri veya birden fazlasını içermesi zorunludur: 

Endüstriyel otomasyon sistemleri  

• PLC sistemleri 

• CAD/CAM sistemleri 

• SCADA 

• Robot kontrolü ile ilgili donanım ve/veya yazılım ilkeleri vb 

Fabrika Organizasyon Stajı:  

Her türlü fabrikalar, enerji üretim santralları, mekanik tesisat alanında faaliyet gösteren büyük proje ve 

taahhüt firmaları gibi işyerlerinde yapılabilir. 

Bu stajda, genel başlıklar altında incelenmesi gereken konular aşağıda belirtilmiştir.  

x İşletmenin temel ve yan üretim çeşitlerinin incelenmesi. Günlük, aylık ya da yıllık üretim miktarı ve 

birimlerinin incelenmesi (adet/gün veya ton/yıl vs.).  

x Üretim tesislerinde ürün akış şemasının her aşaması, detaylı olarak incelenecektir.  

x Staj defterinde şekilleri ve teknik resimleri (mamul-yarı mamul) çizilecektir.  

x Enerji ve hammadde nasıl ve hangi kaynaklardan temin etmektedir?  

x Tesisin yer seçiminde ağır basan faktörler neler olmuştur? (İş gücü, enerji, hammadde temini, ucuz 

arsa veya kira, ulaşım vs.).  

x İdari ve teknik iş gücü kaynakları nasıldır? Nasıl olması arzu edilmektedir?  

x Çalışanlara sağlanan sosyal imkânlar nelerdir?  

x Ücretlendirme sistemleri (prim, kardan pay ve bunun üretim üzerine etkileri).  

x İş ve ürün geliştirmeye yönelik yeni fikirlere açık olma durumu.  

x Kurum içi eğitim çalışmaları.  

x Toplam kalite çemberi.  

x Kurum içinde kullanılan özel formlardan örnekler (Hasta kağıdı, izin belgesi vs.) staj defterine ek 

olarak verilmelidir. 
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Otomasyon Stajı 10 İş Günü 

Fabrika Organizasyon Stajı 10 İş Günü 

6. Staj Raporunun Hazırlanması 

Stajyerler yaptığı staj ile ilgili bilgilerini, çalışmalarını ve bulgularını Fakülte Staj Defterine el yazması 

olarak aktarmalıdırlar. Anlatımdaki başarı, çalışmanın başarısını etkileyeceği için yazımın özenli ve dikkatli 

hazırlanması gerekir. Çalışmada yazım (imlâ) ve noktalama bakımlarından Türk Dil Kurumu’nun Yazım 

Kılavuzu’na ve Türkçe sözlüğüne başvurulmalıdır. Anlatımda kolay anlaşılabilir, kısa ve öz cümleler 

kullanılmalıdır. Çalışma yazımında kesinlikle birinci şahıs anlatım kullanılmaz.  

7. Stajın Değerlendirilmesi 

Stajın bitiminden sonra öğrenci; staj defteri ve stajın yapıldığı süreyi içeren ve işveren tarafından hazırlanmış 

staj sicil formunu EKİM ayı sonuna kadar Bölüm Staj Komisyonuna teslim eder. Stajlarını tamamlayan 

öğrencilerin staj değerlendirmesi Bölüm Staj Komisyonu tarafından KASIM ayı içinde incelenerek 

gerektiğinde sözlü sınav uygulanmak suretiyle stajın başarılı/başarısız olduğu belirlenir. Bu amaçla farklı 

sınav komisyonları da oluşturulabilir. Stajı başarılı bulunan öğrencilerin listesi ilgili danışmanlara tebliğ 

edilerek öğrencinin transkriptine “Başarılı veya Başarısız ” olarak işlenir.  Değerlendirmede yeterli 

görülmeyen öğrencilerin stajlarını yinelemesi zorunludur.  

8. Ek Maddeler 

Daha önce herhangi bir öğretim kurumunda öğrenim görürken öğrencilerin başarmış oldukları staj/stajlar 

nedeniyle bölümdeki staj/stajlardan muaf olma yolundaki başvurular Bölüm Staj Komisyonu tarafından 

değerlendirilir. Bölüm Staj Komisyonu ve Bölüm Başkanlığının uygun görmesi durumunda, staj muafiyeti 

Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. 
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