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2019-2020 YAZ DÖNEMİ UZAKTAN ÖĞRETİM STAJ PROGRAMI 

 

Staj dersleri 20 Temmuz – 28 Ağustos 2020 (25 iş günü + 2 gün mazeret) tarihleri arasında 

yapılacaktır. 30 Temmuz – 3 Ağustos 2020 arası Resmi tatil günleri olduğundan Staj dersleri 

yapılmayacaktır.  

Her staj dersi günü yoklama alınacaktır ve öğrencilere ders içeriği ile ilgili olarak her gün ödev 

verilecektir. Verilen ödevler beyaz A4 kağıdına mavi tükenmez kalem ile yazılarak 

hazırlanacaktır. Öğrenciler ödevlerini kendi el yazısı ile teslim edecektir. Her bir ödevin teslim 

süresi ödevin veriliş tarihinden itibaren yedi (7) gündür. Geç teslim edilen ödevler kabul 

edilmeyecektir.  

Öğrenciler hazırladıkları bütün ödevlerini (en az 25 ödev) dosyalayarak 15 Eylül tarihine kadar 

ayrıca Bölüm Staj Komisyonu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bahadır UYULGAN adına elden veya 

posta yolu ile teslim etmek zorundadır.  

İlgili tarihler arasında 27 işgünü boyunca online ders yapılıp 27 adet ödev verilecektir. Stajların 

başarılı sayılması için her öğrencinin en az 25 işgünü katılım sağlaması ve en az 25 ödevi 

zamanında teslim etmesi zorunludur.  

Bire bir aynı ödevi teslim eden öğrencilerin ödevleri değerlendirme dışı olacak ve o ödevleri 

geçersiz sayılacaktır. 

Staj ders konuları http://mme.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/07/Stajicerigi.pdf adresinde 

yer alan Genel Staj Alanları ve Firmalardan oluşacak ve ödev içeriğinde seçilen alan ve firma 

ile ilgili aşağıda belirtilen bilgilerin olması istenecektir:  

 Staj yerinin tanımı; İşletmenin tam adı ve adresi, tarihçesi, varsa bağlı olduğu üst 

kuruluş, Ürettiği ana ürünler ve bunların yıllık üretim miktarları, İşletmenin sermayesi 

ve sermaye dağılımı 

 Tesis Planlaması: İşletmenin hitap ettiği pazarla ilişkileri (Pazar payları 

v.s.),hammaddelerin temin yeri ve şekli, ulaşım imkânları, iklim koşulları ve üretime 

etkileri, Enerji ve güç gereksinimleri, İşgücü nitelikleri (çalışanların eğitim ve 

uzmanlıklarına göre dağılımları), Çevresel etkiler ve etmenler 

 İşletmeye ait organizasyon şeması 

 Üretim sisteminin planlanması (Proje tipi, parti tipi veya seri üretim) 

 Maliyet analizi: Üretimdeki ürün veya ürünlerin maliyetini belirleyen etkenler 

(malzeme maliyetleri, işçilik maliyetleri, genel giderler v.s.) 

 İşletmede yapılan iş etüdü ve metod etüdü çalışmalarının tanımlanması, varsa örnek 

çalışmaların belirtilmesi 

 Üretim planlaması ve üretime dönük uygulamaların tanımlanması 

 Kalite kontrol çalışmalarının tanımlanması 

 İşletmede Ar-Ge birimi varsa tanıtılması 

 İşletmenin çevreye olan etkilerinin incelenmesi (sosyo-ekonomik etkiler, ekolojik 

etkiler v.s.) 

http://mme.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/07/Stajicerigi.pdf

