
 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
MESLEKİ ALAN 2 STAJI ÇALIŞMA KILAVUZU 

Açıklamalar  
 Aşağıda verilen açıklama ve yönergeler, Mesleki Alan Stajı’nın 2. kısmı olan 20 

günlük Endüstri Stajı içindir.  

 Aşağıda verilmiş olan yönergeye uyulması gerekmektedir.  

 Yönergede istenenlerin bir staj defterini aşmayacak şekilde yazılması 
gerekmektedir. Aşılması gerekli olan durumlarda defterin boş bir sayfasının 
fotokopisi alınarak defterin en sonuna ekleyerek gidilmesi gerekmektedir. Eklenen 
sayfaların da kurum onaylı olması zorunludur.  

 Stajyer öğrenci staj süresinde yaptığı çalışmaları günlük olarak “Staj Defteri” ne 
mavi ya da siyah tükenmez kalemle kaydeder.  

 Staj defterinin doldurulmasında, kitabi bilgi değil, gerçekleştirilen pratik 
uygulamalar değerlendirilmektedir. İşletme ile ilgili internetten bulunan 
raporların deftere geçirilmesi, defteri reddetme sebebidir.  

 Staj defterinin her sayfası ve başlangıcındaki kısımlar staj yeri yetkilisince 
onaylanır (imzalanır ve kaşelenir).  

 

MESLEKİ ALAN STAJI 2 DEĞERLENDİRME  
1) İşletmeyi tanıtıcı bilgiler 
1.1) Nerede bulunmaktadır? Şirket türü nedir?  
1.2) İşletmenin vizyon ve misyonunu açıklayınız.  
1.3) İşletmenin ürün veya hizmetleri nelerdir?  
2) Makro Faktörler  
2.1) İşletmenin yerini bir taslak yardımıyla belirtiniz. Kısaca bu yeri yakınlık, ulaşım 
kolaylığı, malzeme temini, işgücü potansiyeli ve enerji ihtiyacı gibi ölçütlere göre 
değerlendiriniz.  
2.2) İşletmenin içinde yer aldığı sektörü ve öteki sektörlerle bağlarını araştırınız.  
2.3) İşletmenin risk analizi çalışmalarını inceleyiniz.  
2.4) İşletme için başa baş eğrisini çiziniz.  
3)Üretim/hizmet sistemleri  
3.1) İşletme ne tip üretim/hizmet sistemine sahiptir?  
3.2) İşletme üretim/hizmet sistem yapısındaki malzeme veya bilgi akışını sistem 
yaklaşımı ile sistematik olarak gösteriniz.  
3.3) İşletmenin yönetim sistemini inceleyiniz ve organizasyon şemasını çizerek, 
organizasyon yapısını değerlendiriniz.  
3.4) İşletmedeki planlama ve kontrol faaliyetleri hakkında bilgi veriniz. 
3.5) İşletmede üretilen ürünler için uygulanan üretim yöntemleri nelerdir? 
Açıklayınız. (Üretim) 
3.6) İşletmenin tesis yerleşim yapısını inceleyerek departman yerleşimlerinin 
krokisini çizip bilgi veriniz. (Üretim) 
3.7) İşletmedeki malzeme taşıma sistemlerini inceleyiniz. (Üretim) 
3.8) İşletmenin proje planlama çalışmaları hakkında bilgi veriniz. (Hizmet) 
3.9) İşletmenin müşteri segmentasyonu hakkında bilgi veriniz. (Hizmet) 
3.10) İşletmenin pazarlama stratejilerini inceleyiniz. (Hizmet) 



3.11) İşletmenin Kalite Yönetim Sistemini ve Kalite Politikasını inceleyiniz, 
uygulanan kalite geliştirme ve yönetimi teknikleri hakkında bilgi veriniz.  
3.12) İşletmedeki iş süreçlerinin analizi ve geliştirilmesi, verimlilik ve etkinliğinin 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar için yapılan çalışmaları ve kullanılan teknikleri 
inceleyiniz.  
4) İnsan Kaynaklarına İlişkin İncelemeler  
4.1) İşletmede kaç endüstri mühendisi çalışmaktadır? Departmanları ve iş tanımları 
nelerdir?  
4.2) İşletmenin iş güvenliği politikasını inceleyiniz.  
4.3) İşletmedeki insan kaynakları temin ve seçim sürecini inceleyiniz.  
4.4) İşletmedeki performans değerlendirme ve ücret sistemini değerlendiriniz.  
4.5) İşletmedeki eğitim planlama ve kariyer planlama çalışmalarını açıklayınız.  
5) Sonuç ve Değerlendirmeler  
5.1) Çalışmanızın sonucunda edindiğiniz deneyimler nelerdir? Deneyimlerinizi 
değerlendiriniz.  
 

 

Uygulama 1: Bir iş bileşenini ele alarak standart zaman hesaplaması yapınız.  
Uygulama 2: İşletmede ergonomik açıdan sorunlu gördüğünüz bir çalışma alanını 
inceleyip iyileştirilmesi için önerilerde bulununuz.  
Uygulama 3: İşletmedeki en az üç iş adımı için iş güvenliği açısından Risk 

değerlendirmesi yapınız. 

 

Notlar: 

1) Öğrenciler, staj yapılan şirketin türüne göre staj defterlerine ÜRETİM veya 
HİZMET ile ilgili maddeleri incelemekle görevlidirler. ÜRETİM odaklı bir işletmede 
stajını yapanlar, 3.5, 3.6 ve 3.7 numaralı maddelerden en az ikisini; HİZMET odaklı 
bir işletmede stajını yapanlar, 3.8, 3.9 ve 3.10 numaralı maddelerden en az ikisini 
incelemek zorundadırlar. Bunların dışında kalan maddeler herkes tarafından 
incelenmek zorundadır.  

2) Madde 2.1’de işletmenin yerini taslak ile belirtmek için kroki kullanılmalıdır. Bu 

kroki elle çizilebileceği gibi web üzerinden edinilip çıktı şeklinde de deftere 

yapıştırılabilir. 

3) Madde 2.3’te bahsedilen risk analizi çalışması için, firmada bulunan operasyonel 

veye ekonomik riskler incelenebilir. Bu analizlerin stajyer tarafından yapılması 

beklenmemektedir. Şirkette hali hazırda bulunan analizler paylaşılmalıdır. 

4) Madde 2.4’te belirtilen başabaş eğrisi için, tüm parametre, formül ve hesaplamalar 

açıkça gösterilmeli, grafik eksiksiz biçimde çizilmelidir. Eğer firma gizlilik 

politikası gereği bilgilerini paylaşamıyorsa, tahmini değerlerle hesaplamalar 

formüllere uygun şekilde gerçekleştirilip, grafik vasıtasıyla gösterilmelidir. 

5) Madde 3.2’de malzeme veya bilgi akışını akış şeması ile gösteriniz. Akış şemalarını 

çizerken metodolojiye dikkat ediniz. Basit ok yönlendirmelerinin akış şeması 

olmadığını aklınızda bulundurunuz.  



6) Uygulama 1’de zaman etüdü yaparken, ölçülen tüm değerler yazılmalı, standart 

zaman hesaplamanın tüm adımları açık şekilde gösterilmelidir. 

7) Uygulama 2’de bahsedilen ergonomi çalışmasını anlatırken derste işlemiş 

olduğunuz bilgilere atıfta bulunurak detaylı bir analiz yapınız. Analiz yaparken 

mutlaka sayısal değerler kullanınız. “Çalışma alanında ışık yetersiz” gibi muğlak 

ifadeler yerine, “Plastik şekil verme ve levha işleri 400 lüks ışık altında yapılmalıdır. 

Fakat iş ortamındaki ışık şiddeti 250 lükstür. Bu nedenle aydınlatma yeniden 

düzenlenmelidir. Bu amaçla 80 watt olan ampüller 120 watt ampüllerle 

değiştirilmelidir” benzeri ifadeler kullanınız. 

8) Uygulama 3’te, risk analizini, Fine-Kinney ya da Hata Türleri ve Etkileri Analizi 

(HTEA) metotlarından birini seçerek yapınız. Seçtiğiniz metodun adımlarını 

eksiksiz bir şekilde takip ettiğinizden emin olunuz.  

9) Uygulama 2’de en az 2, Uygulama 3’te ise en az 3 adet vaka gösteriniz.  

Stajını, pandemi nedeniyle, okulda (YTÜ) ya da online staj şeklinde yapan 

öğrenciler için ilave notlar: 

1) Madde 2.4’te belirtilen başabaş eğrisi için, veri bulunamıyorsa bir bildiri ya da 

makaleye atıfla bir örnek çözülmelidir.  

2) Madde 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 ve 3.10 için veri ya da bilgi bulunamıyorsa, her bir 

madde bir makale ya da bildiriye atıfla cevaplanacaktır. “Notlar – 1. Madde”deki 

esneklik burada da geçerlidir. 

3) Uygulamalar için işletmeden veri alınamıyorsa, veri alınamayan tüm uygulamalar 

öğrencinin uygun gördüğü herhangi bir yerde yapılabilir (ev, kafe vs.).  

4) İşletmeden veri alınamadığı için, öğrenci tarafından, burada1 tarif edilen şekliyle 

hazırlanan madde ve uygulamaların hepsi, staj defterine değil, boş A4 kağıtlarına 

yazılmalıdır. Bu şekilde hazırlanan sayfalar için kaşe ve imza gerekmemektedir2. 

 

DÜZENLEYEN: MESLEKİ ALAN 2 STAJ KOMİSYONU  
DÜZENLEME TARİHİ: 20/07/2020 

                                                           
1 Pandemi ile ilgili notlar. 
2 Rutinde olduğu gibi, staj defterinin tüm sayfalarında imza ve kaşe yer almalıdır. 


