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MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜRETİM VE YÖNETİM STAJI YÖNERGESİ 

  
GİRİŞ 

Bu staj yönergesi, imalat (otomotiv, elektronik, beyaz eşya, ve yan sanayi vb.) ve hizmet 
(bankacılık, sigortacılık, hastane, ve yatırım kurumları vb.) endüstri işletmelerinde yapılacak 
stajlarda, öğrenciye yol göstermesi bakımından hazırlanmıştır. Öğrenci, yapacağı stajda, bu 
yönergedeki sorulara verilecek yanıtları araştırmalıdır. Tüm sorulara ilişkin açıklamalar (soru 
uygun olsun olmasın, eğer uygun değilse neden uygun değil vb.) staj defterinde yer 
almalıdır. Staj defteri düzgün bir şekilde (defter elle yazılacaksa tükenmez kalemle, 
bilgisayar ile yazılacaksa bölüm internet sayfasında bulunan formata uygun şekilde) 
yazılmalı ve sorular bu rehberdeki sıraya göre yanıtlanmalıdır. Sicil fişi ve defterin ilk 
sayfasına mutlaka fotoğraf yapıştırılmalıdır. Hazırlanacak staj defterinde “içindekiler”, listesi 
sayfa numaraları ile birlikte bulunmalıdır. Tüm Şekil, tablo, çizelge, resim ve formlar 
isimlendirilmeli, açıklanmalı ve numaralandırılmalıdır. Her iki durumda da (orjinal defter veya 
bilgisayarda yazılmış defter) staj defterleri, işletme yetkilisine (mühendis, birim sorumlusu, 
uzman vb.) imzalatılmalı ve mühürletilmelidir. İmzalatılmamış ve mühürletilmemiş defterlerin 
geçersiz olduğu unutulmamalıdır. Yazacağınız staj defteri, sizin stajınızı değerlendirecek 
olan Öğretim Elemanları için tek belge niteliğinde olacağından, belirtilen bu noktaların göz 
önünde bulundurulması gerekmektedir. İşletmeler gizlilik politikası gereği bazı bilgileri 
paylaşamıyorsa hesaplamalar, tahmini değerlerle formüllere uygun şekilde gerçekleştirilip 
grafiklerle gösterilmelidir. 

 

Bu bilgiler ışığı altında, staj yapmanın amacı sanayi ve hizmet işletmelerini yerinde 
tanımaktır. Bu nedenle, bu işletmelerde bizzat yaşayarak ve gözlem yaparak her gün yeni 
bir şeyler öğrenmeye çalışılmalıdır. Henüz almamış olduğunuz derslere ilişkin soruları 
yanıtlarken, araştırma yapmanız gerektiği ve bu araştırmanın da alacağınız o derse karşı bir 
ön bilgi olma niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. 
Staj defterleri ve staj sicil fişi, staj bitim tarihini takip eden iki hafta içinde teslim edilmelidir. 

 

 

ÜRETİM-YÖNETİM STAJLARI İÇİN ORTAK KISIM 
 

Aşağıda her iki staj defterinde (Üretim-Yönetim) bulunması gereken genel 
bilgiler yer almaktadır: 

 

1. İşletmenin adını, adresini, kuruluş tarihini, personel sayısını ve hangi sektör 
içinde yer aldığını, türünü (anonim, limited, şahıs veya sermaye şirketi vb.)  
belirtiniz ve organizasyon şemasını çıkarınız.   

2. İşletmenin büyüklüğünü çeşitli ölçütlere göre (toplam personel sayısı, toplam 
aylık/yıllık satışları, toplam üretim kapasitesi, vb.) ifade ediniz.  

3. İşletmenin kuruluş yerini kroki bir çizim ile gösteriniz. Bu çizimde, işletmeye 
komşu işletmeleri, genel olarak bilinen kuruluş ve/veya yerleri de (varsa) 
gösteriniz. İşletmenin kuruluş yerini, üretilen ürünün ya da hizmetin sunulacağı 
pazara yakınlığı, işletmeye ve işletme için gerekli yerlere (örn liman, 
havaalanı, şehirlerarası yollar, vb.) ulaşımın kolaylığı, üretim veya hizmet için 
gerekli malzeme (örn. hammadde kaynağına yakınlık), enerji (örn. trafo, baraj, 
vb) ve personel temininin sağlanma kolaylığı ölçütlerine göre değerlendiriniz.  
Bu değerlendirme ölçütlerine siz de ekleme yapabilirsiniz. 
Değerlendirmelerinizi, işyeri yer seçiminin doğruluğunu veya yanlışlığını 
bu ölçütleri dikkate alarak ayrıntılı bir şekilde açıklayarak yapınız.   

4. İşletmenin ürünleri nelerdir? Son üç yıla ait üretim miktarlarını ve satış 
fiyatlarını öğreniniz. Ürünler nasıl bir dağıtım sistemi ile müşterilere 
ulaştırılmaktadır? Satış sonrası hizmetleri sunulmakta mıdır? Son üç yılda 
ürün satışlarındaki değişmelerin nedenlerini belirleyiniz.  

5. İşletmede stratejik planlama yapılmakta mıdır? Belirlenmiş vizyon ve misyonu 
nedir, yazınız.  



6. İşletmenin genel yerleşimini ve/veya çalıştığınız özel bir bölümün yerleşim 
planını Endüstri Mühendisliği açısından değerlendiriniz.  

7. İşletmede kullanılan bilgisayar programlarını tanıtarak hangi işlerde, nasıl 
kullanıldıklarını sistematik olarak açıklayınız. İşletmedeki herhangi bir problemi 
ele alarak (Rutin olarak yapılan bir hesaplama işlemi olabilir) bir programlama 
dilinde (BASIC, PASCAL, C, Visual Basic, EXCEL Macro, C#, vb.) program 
yazınız ve bu program ile ne yapıldığını açıklayınız (Söz konusu program 
kesinlikle yazılmalıdır). Ayrıca, kullanılan (eğer varsa) MRP ve Kurumsal 
Kaynak Planlama-ERP (SAP, CANIAS, ORACLE vb.) yazılımları hakkında 
kısa bir bilgi verip, bu programların modüllerini kısaca açıklayınız. (Program 
CD’ye yazdırılmalı ve program kodu defterde de yazılı olarak 
bulunmalıdır.) 

8. Staj yapmış olduğunuz işletmenin herhangi bir departmanını ergonomik 
faktörleri (Çalışma ortam koşulları (gürültü, aydınlatma, ısı, nem vb.), insan-
makine-çevre uyumu, vb.) dikkate alarak inceleyiniz. Mevcut durumu aktararak 
önerilerinizi yazınız. Analiz yaparken mutlaka sayısal değerler kullanınız.   

9. İşletmedeki sosyal faaliyetleri belirtiniz. (Örneğin öğle tatilinde masa tenisi, 
voleybol vb. spor faaliyetleri, konferans, seminer, kurs, işbaşı eğitimi, eğlence, 
konser vb.)   

10. İşletmede müşteriye sunulan hizmetler için, müşteri memnuniyetini sürekli 
kılmak amacı ile belirlenmiş ve günün koşullarına göre düzenlenen 
uygulamalar ve politikalar var mıdır? Bunları açıklayarak, sizin kendi 
önerilerinizi belirtiniz. 

11. İşletmede gerçekleştirilen yalın üretim, 6 sigma, dijitalleşme ve Endüstri 4.0 
çalışmaları hakkında detaylı bilgi veriniz.  

12. Staj yaptığınız işletmedeki endüstri mühendisi sayısını ve bu endüstri 
mühendislerinin adlarını belirtiniz. Endüstri mühendislerinin hangi bölümlerde 
ve hangi konumlarda çalıştığını yazarak kendi merak ettiğiniz konuları içeren 
kısa bir anket düzenleyiniz. (eğitim durumu, cinsiyet, yaptıkları işin 
eğitimleriyle ilgisi, ücret aralığı, kullandıkları Endüstri Mühendisliği teknikleri 
vb. konularda) Sorularınızı ve bu sorulara verilen yanıtları yazarak çıkardığınız 
sonuçları analiz ediniz. 

 
ÜRETİM STAJI KISMI 
 

1. Talaşlı işlemlerde kullanılan ve atölyede bulunan tezgâhların genel dökümü ve 
yerleştirme planı (bina içindeki dağılımı), tornalama tezgâhlarının ve yapılan 
işlerin, revolver, otomat ve kopya torna var ise bunların özellikleri, parça 
işleme sırası ve örnek parça resimleri, frezeleme tezgâhları ve yapılan işler, 
örnek parçaların teknik resimleri, planyalama tezgâhları, taşlama tezgâhları 
(Yüzey ve silindirik taşlama), yüzeyi düzeltilen parçalara ait teknik resimler, 
atölyede matkap, honlama, lepleme, broşlama, özel delik delme, modern talaş 
kaldırma (elekroerozyon, ultrasonik...) yöntemleri kullanılıyorsa, bunlara ait 
incelemeler ve üretilen parça teknik resimleri detaylı olarak açıklayınız. Atölye 
mekanize ise (işleme caddesi) veya otomasyona geçmiş ise (robot kullanımı) 
bunlarla ilgili detaylı bilgiler veriniz.  

2. Kaynak atölyesinde kullanılan kaynak yöntemlerini (Oksi-asetilen, gazaltı ve 
tozaltı kaynağı uygulamaları) ve buralarda oluşturulan kaynak bağlantılarını 
inceleyiniz. Not : Kaynak işlemi otomatik veya robotlar ile gerçekleştiriliyorsa 
bunlarla ilgili incelemeler de eklenmelidir.  

3. Atölyedeki talaşsız (plastik şekil verme) biçimlendirme tezgahlarını (dövme, 

basma, tel çekme, ekstrüzyon, haddeleme, sıcak ve soğuk derin çekme vb.) 

inceleyiniz. Talaşsız biçimlendirilecek malzemelerin özellikleri, analizleri ve 

bunların saptanma yöntemlerini anlatınız. Malzemelerin biçimlendirilmesinde 

kullanılan tezgahların özellikleri ile parçanın biçimlendirilmesinde kullanılan 

kalıplar ve kalıp malzemeleri hakkında bilgi veriniz.    



4. İşletmede alınan iş güvenliği önlemlerini belirtiniz. Son 5 yıl içinde iş kazası 
olmuş ise nedenlerini problem çözme tekniklerini kullanarak analiz ediniz.  

5. Mevcut malzeme taşıma sistemini açıklayınız. Malzeme akışının yoğun olduğu 
hatlar için daha iyi bir sistem önerilip önerilemeyeceğini etüt ediniz.   

6. İşletmede bulunan montaj hatlarını şemalar ile açıklayınız. Montaj hattı 
dengeleme çalışması yapılmamış ise kendiniz yapınız.  

7. İşletmenin sahip olduğu üretim sistemi hakkında bilgi veriniz. Sistem analizi 
yaklaşımı ile sisteme ait malzeme ve bilgi akış diyagramlarını çiziniz. 
İşletmede kullanılan formlardan örnekler ekleyiniz veya çiziniz.  

8. İşletmenin muhasebe, maliyet ve finans sistemleri hakkında bilgi veriniz. 
Mamul maliyetinin belirlenmesinde hangi maliyet sisteminin kullanıldığını 
anlatınız. 

9. İşletmedeki Kalite Güvence Sistemleri hakkında bilgi veriniz. Seçeceğiniz bir 
kalite prosedürünü inceleyerek bu prosedür kapsamında tanımlanabilecek bir 
talimat yazınız.   

10. İşletmedeki kalite kontrolü hakkında bilgi veriniz. Toplam Kalite Yönetimi 
uygulaması var mıdır? Hangi problemler için hangi kalite kontrol teknikleri 
uygulanmaktadır? Kalite kontrol, imalat akışının hangi noktalarında 
uygulanmaktadır? Şema üzerinde gösteriniz. 

 
 YÖNETİM STAJI KISMI 
 

1. İşletmenin mevcut bir problemine çözüm bulunması: (Bu madde yönetim 
stajının kesinlikle ve özenle yerine getirilmesi gereken bir maddesi olup, 
yapılan çalışmalar birim yöneticisine onaylatılmalıdır.) Stajın yapıldığı 
işletmede var olan gerçek bir endüstri mühendisliği probleminin 
tanımlanması, analiz edilmesi, çözüm yönteminin belirlenmesi, çözüm 
alternatifinin üretilmesi, uygun çözüm alternatifinin seçilmesi, 
uygulanması ve uygulama sonuçlarının yorumlanması gerekmektedir.  

2. İşletme içerisinden sizin belirleyeceğiniz herhangi bir probleme 
(Doğrusal programlama, Hedef Programlama, Atama modeli, Ulaştırma 
modeli vb.) ilişkin modeli kurunuz. Modelin amacını, kısıt koşullarını 
açıklayarak optimizasyon paket programlarından biriyle (QM, Lindo, 
Lingo, MATLAB vb.) çözerek sonuçları yorumlayınız. Bu soru kesinlikle 
yapılmalıdır. En önemli aşaması, belirlediğiniz problemin modelini 
kurmaktır.  

3. Sisteme ait malzeme ve bilgi akışlarını çıkartınız. Sonucu şekiller üzerinde 
gösteriniz. Kullanılan bilgi akış formlarından örnekler ekleyiniz veya çiziniz. 
İşletmenin üretim sistemini veya hizmet verme sistemini açıklayınız.    

4. Seçeceğiniz bir iş istasyonu veya proses için metot ve zaman etüdü 
çalışması yapınız. Zaman etüdü yaparken ölçülen tüm değerler yazılmalı, 
standart zaman hesaplarının tüm adımları açık şekilde gösterilmelidir. 
İşletmede yapılmış veya mevcut olan iş etüdü çalışmalarını, metot etüdü 
çalışmalarını çıkarınız. İşlem akış, operasyon akış, varsa insan makine 
diyagramlarını çiziniz. İşletmede daha önce kullanılan fakat şimdi 
geliştirilmiş ve uygulanan yeni yöntemleri belirtiniz. Mevcut metotları 
irdeleyip varsa önerilerinizi belirtiniz. Bu soru kesinlikle yapılmalıdır.  

5. İşletmenin muhasebe ve finansman çalışmaları hakkında bilgi veriniz. Belirli 
kısa dönemlere ait bütçe, kar, zarar ve bilanço tabloları hazırlayınız. 
İşletmenin izin verdiği geçmiş dönem formlarını ekleyiniz.   

6. İşletmede pazar araştırması ve talep tahmini çalışmalarının nasıl yapıldığını 
inceleyiniz. Talep tahminlerinin hangi amaçlar için kullanıldığını belirtiniz. 
Kullanılan teknikleri açıklayınız.  

7. İşletmede mamul veya hizmet üretiminin planlanması nasıl yapılmaktadır? 
Planlama, programlama ve kontrol sistemlerini şekillerle açıklayınız. İşletmede 



kullanılan formları ekleyiniz ve bu formların hangi bölümlerde ve ne amaçlarla 
kullanıldığını açıklayınız?    

8. İşletmedeki Kalite Güvence Sistemleri hakkında bilgi veriniz. Bu sistemleri 
kurmak için hangi aşamalardan geçilmiştir? Toplam Kalite Yönetimi 
uygulaması var mıdır? Hangi problemler için hangi kalite kontrol teknikleri 
uygulanmaktadır? Kalite kontrol, imalat akışının hangi noktalarında 
uygulanmaktadır? Şema üzerinde gösteriniz.  

9. İşletmedeki Bakım Onarım çalışmaları hakkında bilgi veriniz. Seçeceğiniz bir 
makinanın arıza istatistiklerini çıkarınız. Arızaların nasıl bir dağılım gösterdiğini 
istatistiksel yöntemlerle saptayınız. 

10. Bir simülasyon (benzetim) modeli (Promodel, Arena, Taylor vb. paket 
programlar yardımıyla) kurup belirlediğiniz bir performans ölçüsünü bulmaya 
yönelik çalışmaları gerçekleştirin. Bu soru kesinlikle yapılmalıdır. 

11. İşletmede uygulanan ücret ve teşvikli ücret sistemlerini açıklayınız. İş 
değerlendirme ve personel değerlendirme çalışmaları nasıl yapılmaktadır, 
belirtiniz.  

12. İşletmenin İnsan Kaynakları politikasını açıklayınız (personel seçimi, işe 
alıştırma, işletme içi eğitim, işe özendirme, kariyer planlama vb.). Çeşitli 
yönetim kademelerinden en az beş “Görev Tanımı” hazırlayınız. Hizmet veya 
imalat işletmesindeki yukarıda tanımladığınız görevlere ait mevcut görev, yetki 
ve sorumlulukları aktarınız. 

13. İşletmenin verimlilik ve etkinliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında 
bilgi veriniz. 

14. Malzeme stok (envanter) miktarlarının hangi yöntemler kullanılarak nasıl 
belirlendiğini açıklayınız. Malzeme envanter maliyet hesabı yapılmakta mıdır? 
Envanter maliyetlerinin toplam maliyet içindeki oranını açıklayınız. 

15. İşletmede gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları hakkında bilgi 
veriniz ve alınan önlemleri belirtiniz. Son 5 yıl içinde iş kazası olmuş ise 
nedenlerini problem çözme tekniklerini kullanarak analiz ediniz. 
Belirleyeceğiniz bir proses için risk analizi uygulaması gerçekleştiriniz 
(FMEA veya Fine-Kinney vb. yöntemler kullanılabilir.) 

 
 

ÜRETİM VE YÖNETİM STAJININ SONUÇ KISMI 
 

1. Bu çalışma sonucu elde ettiğiniz deneyimler nelerdir? Çalışma size hangi 
alanlarda yararlı olmuştur? Staj süresince karşılaştığınız zorlukları anlatınız. 

2. Bu staj süresince, ortalama olarak bir gün içerisinde yapmış olduğunuz 
çalışmaları anlatınız. Stajın başında, ortasında ve sonunda bir günü ele almak 
kaydıyla, bir endüstri mühendisi adayı olarak işletme içerisindeki 
yaşadıklarınızı ve hissettiklerinizi yazınız.   

3. İşletmedeki personelin pratik çalışmanıza katkılarını (olumlu/olumsuz tavırları) 
belirtiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


