
1. Endüstri Mühendisliği bölümü için tamamlanması gereken staj gün sayısı, staj türleri, staj yeri, 
staj başvuruları vb. gibi sorularınıza cevap bulabilmek için öncelikle Endüstri Mühendisliği 
Bölümü Staj Usul ve Esasları’nı okuyunuz.  Mühendislik Fakültesi tarafından uyulması gereken 
staj esaslarını öğrenmek için Mühendislik Fakültesi staj yönergesini okuyunuz. 

2. Zorunlu ve Uzun Dönem Staj Başvuru Evrakları dosyasında özetleri verilen belgeleri hazırlayarak 
staj başlangıç süresinden en erken 20 iş günü en geç 15 iş günü öncesine kadar staj komisyonuna 
teslim ediniz. Staj evraklarının eksiksiz doldurulduğundan emin olunuz. 

Staj başvurusu yaparken: 

Hazırlanması gereken belgelerden birer adet hazırlanmış olacak şekilde belgeleri tek bir pdf 
dosyası halinde birleştirip, ie.staj@marmara.edu.tr adresine göndermeniz gerekmektedir. 
Oluşturmuş olduğunuz dosyanın ismini okul no_isim_soyisim olacak şekilde 
düzenlemelisiniz.  Belgelerin ıslak imzalı hallerini (istenilen sayıda) staj raporunu teslim 
ederken teslim etmeniz gerekmektedir. Aksi durumda stajınız kabul edilmemektedir. 

3. Stajınızı belirttiğiniz tarihler içinde yürütünüz. Stajlara devam zorunludur. Staja devam edememe 
durumunda (sağlık raporu alma vb. gibi nedenlerle) staj komisyonuna devamsızlık yaptığınız ilk 
gün bilgi vermek zorunda olduğunuzu unutmayın.  
 

4. Staj Raporu Yazım Formatı dosyasında belirtilen şekilde hazırlamış olduğunuz staj raporunu, staj 
yeri tarafından doldurulup kapalı zarf içinde verilecek Staj Değerlendirme Formu  ve İşveren 
Anketi’ni staj komisyonuna teslim ediniz. Teslim ederken ilk stajınız ise şeffaf dosya içindeki 
raporunuzu mavi telli bir dosya içinde, sonraki stajlarınızda ise raporlarınızı şeffaf dosya içinde 
teslim etmelisiniz. Telli dosyanın sol tarafındaki beyaz şerit kısmına okul no-İsim-Soyisim 
yazılmalıdır.  Staj raporlarınızın Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj Usul ve Esasları’nda 
belirtilen süreler içinde teslim edilmesi gerekmektedir, aksi durumda stajlarınız kabul 
edilmemektedir. 
 
Önemli hatırlatma: Yaptığınız her 10 iş günü için bir adet alan sorusu cevaplanmalıdır. Yani 20 
gün staj yapıldıysa 2 alan sorusu, 30 gün staj yapıldıysa 3 alan sorusu,  40 gün staj yapıldıysa 4 
alan sorusu gibi. 
 

5. Staj komisyonu Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj Usul ve Esasları’nda belirtilen prensipler 
ışığında staj raporlarınızı değerlendirip staj gün sayısı tamamlanan staj derslerinizi 
transkriptlerinize işler.  IE3000 için 30 iş günü stajının tamamlanmış olması, IE4000 için 60 iş 
günü stajının tamamlanması gerekir. 


