
     Keskinoğlu Şirketler Grubu olarak Üniversite-Sanayi işbirliğine 
olan inancımızla Sanayi Deneyim Sertifikası Programı’na katıldık. 
Sanayi Deneyim Sertifikası Programı kapsamında bünyemizde 
bulunan stajyerlerimizin hem var olan süreçlerimizde hem de yeni 
projelerimizde tıpkı bir çalışanımız gibi yer almasını sağladık. 
Amacımız onların alanlarında deneyim kazanmalarına yardımcı 
olarak, onlarla geleceğe yönelik sağlam ilişkiler kurmaktır. Bu 
Program’ın gerçekleşmesinde yer alan herkese Keskinoğlu 
Şirketler Grubu olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.

KESKİNOĞLU A. Ş. 

      Makine Mühendisliği, uygulama ve deneyimin çok önemli olduğu 
bir meslektir. Öğrenim süresince görülen birçok ders ile ilgili uygula-
maya ya da görsel bir anlayışa ihtiyaç duyulduğu düşünülürse 
bunun önemi daha iyi anlaşılır. Yani soyut boyutlardan somut         
boyutlara indirilmesi gerekmektedir. Bütün bunların okulda       
yapılabilmesi ne imkan ne de zaman açısından pek mümkün değildir. 
     Ama, Sanayi  Deneyim Sertifikası Programı esnasında bütün bu 
uygulamalar gerçekleştirilebilir. Önemli olan bu fırsatların iyi           
değerlendirilip zamanın boşa harcanmamasıdır. Bu programda; 
kitaplarda yazılanların uygulanması ve bunların haricinde gerçek 
hayatta olanların takip edilmesi, kısacası o havanın solunması ve iş                 
tecrübesinin kazanılması şansını elde ettim. Bu nedenle, Sanayi 
Deneyim Sertifikası Programı’nın mühendislik öğrencileri için bir 
ayrıcalık olduğuna inanıyorum.
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Lisans Programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin kendi 
dallarının uygulama alanlarından birinde uygulamalı    
deneyim kazanmaları sağlanmaktadır.                       

Programın amacı nedir?

Nasıl ve ne zaman başvurabilirim?

Programın uygulanışı nasıldır?

Program süresi ne kadardır?

EBSO ve  E.Ü. Sanayi Desteği Sertifika Programı Koordi-
natörlüğü tarafından her yarı yıl başında yapılan kontenjan 
duyurusuna, anadal lisans programının en erken 2. ve en 
geç 8. yarıyılının başında başvuru yapılabilir. Öğrencilerin bu 
programa başvurabilmeleri için başvuru sırasındaki genel 
not ortalamasının 70, bağıl sistem için 2,5 veya eşdeğeri 
olması ve başvurunun ilgili bölüm tarafından uygun    
görülmesi gerekmektedir.

Sanayi Deneyim Sertifikası Programı, öğrencinin isteğine 
bağlı bir uygulamadır. Eğitim dönemi içerisinde, yaz          
tatillerinde eğitime ara verilmeksizin lisans programına 
paralel bir şekilde yürütülür veya mezuniyet sonrasında 
kesintisiz 12 ay olarak yapılabilir. Anadal Lisans 
Programından izinli sayılan öğrenci, Sanayi Deneyim 
Sertifikası Programı’na devam edebilir. 

Programa katılan öğrenciler sertifikaya hak kazanabilmek 
için, eğitimleri süresince toplam 12 ay ve bu süre içerisinde 
en az 2000 saat çalışmak ve başarılı olmak zorundadırlar.

12 AY  ///  2000 SAAT
yaz güz bahar yaz güz
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İşyerleri öğrencilere asgari ücret öder ve sigorta 
yapar.
Öğrencilerin ulaşım ve işçilere sağlanan sosyal 
hizmetlerden yararlandırılması beklenir.

Önemli sanayi kuruluşlarında staj imkanı,
Uzun süreli (1 yıl) sanayi deneyimi,
Staj sonrası iş imkanı,
İlgili bölümde öğrendiklerini eş zamanlı uygulama 
imkanı,
Sanayi ile iletişim dilini kazanması,
Asgari ücret ve sosyal yardımlar.

İşe alacağı teknik elamanı kendi ihtiyaçları        
doğrultusunda yönlendirme ve yetiştirme imkanı,
1 yıl süre ile gözlemlediği öğrenciler arasından 
istihdam etme imkanı,
Kalifiye işgücü açısından rekabette avantaj                
kazanmak,
Teknik eleman eğitiminde katma değer yaratmaya 
katkıda bulunmak.

Program öğrenciye ne kazandırır ?

Program sanayiciye ne kazandırır ?
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