1: ATÖLYE STAJI (20 iş günü)
Bu stajda öğrencinin imalat faaliyetlerinde talaşsız, talaşlı ve kaynak uygulamalarını
tanımaları, İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları dahil olmak üzere kendilerinin yapacakları
uygulamalarla bu konularda tecrübe kazanmaları amaçlanmıştır. Staj yapılan işyerinde Gemi, Makine,
Metalürji, Malzeme, Mekatronik veya benzeri mühendislik alanlarından en az bir mühendis
bulunmalıdır.
Atölye stajı üç ayrı faaliyeti içermektedir. 1-Talaşsız imalat; ölçülendirme, markalama,
haddeleme, boru imalatı, pres, kesme, bükme, çekme gibi sıcak veya soğuk şekillendirme yöntemleri
ile birlikte kalite kontrol faaliyeti işyerinde bulunan uygulamalar çerçevesinde incelenir. 2-Talaşlı
imalat; torna, freze, planya, taşlama ve/veya CNC tipi tezgahlarda yürütülen işleri ve kalite kontrolü
kapsar. 3-Kaynaklı imalat; kaynak yöntemlerinden özellikle gemi inşaatında yaygın kullanılan örtülü
çubuk elektrotla elektrik ark kaynağı, özlü telle gazaltı ark kaynağı, masif telle gazaltı ark kaynağı,
tozaltı ark kaynağı uygulamalarını ve donanımlarını tanımak, alevle ve plazma ile kesme gibi
uygulamaları içerir.
2. ZORUNLU MESLEKİ STAJ (20 iş günü)
1. stajını tamamlamış öğrencilerin yapabilecekleri 2. Zorunlu Mesleki Staj’da gemi, yat ve küçük
tekne üreten tesislerde inşa, işletim, planlama ve organizasyon faaliyetlerinin öğrenilmesi
amaçlanmıştır.
Tersane stajı; çelik gemi inşa eden tersanelerde veya Aluminyum-CTP-ahşap tekne veya yat ve
benzeri imalatlar yapan tesislerin birinde, tesis altyapısı, yerleşimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği
uygulamaları incelenerek, hammadde girişinden ön imalat, montaj, havuzlama, bakım-onarım gibi
faaliyetler dahil geminin teslim sürecine kadar yürütülen üretim ve maliyet planlaması, işletme ve
organizasyon faaliyetleri, iş akışı ve kalite kontrol işlemlerinin izlenmesini ve öğrenilmesini kapsar.
3: SEÇİMLİ STAJ (20 iş günü)
Öğrenciler Dizayn Büro veya Loyd veya Gemi ve Deniz İşletmeciliği stajlarından birini Seçimli
Staj olarak yapacaklardır. Öğrencilerin 1. stajını tamamlamış olmaları şarttır. İş Sağlığı ve Güvenliği
uygulamalarının incelenmesi temel bir unsurdur.
Dizayn büro stajı; gemi dizaynı faaliyetlerini sürdüren tescilli bürolarda yürütülen; şartname
hazırlığı, fizibilite hesaplarından başlayarak detay dizayn çalışmalarının incelenmesini kapsar. Büroda
en az bir Gemi İnşaatı dalında mühendis bulunmalıdır.
Loyd stajı; Türk Loydu veya yaygın olarak hizmet veren tescilli sınıflandırma kuruluşlarında
yürütülen inceleme ve denetim (sörvey), belgelendirme ve onay faaliyetlerinin ne şekilde
yürütüldüğünün izlenilmesi ve öğrenilmesi amaçlanır.
Gemi veya Deniz İşletmeciliği stajı. Gemi İşletmeciliği; öğrencinin sefer yapan gemilerde,
geminin işletiminde yürütülen yönetim faaliyetleri, makine dairesi ve teçhizat hazırlıkları, ilgili
devreler ve çalışma sistemlerinin incelemesini kapsar. Gemi İşletmeciliği aynı zamanda armatörlük ve
acenta hizmetleri veren, gemi işleten ve en az bir mühendis bulunduran kuruluşlarda da yapılabilir. Bu
kuruluşlarda yapılacak Gemi İşletmeciliği stajı; yönetim, maliyet çalışmaları, teknik destek ve lojistik
faaliyetlerinin incelenmesini kapsar. Deniz İşletmeciliği; liman veya marina gibi kuruluşlarda yönetim,
planlama, teknik ve lojistik faaliyetlerin incelenmesini kapsar.

