YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
STAJ UYGULAMA ESASLARI
A) Staj Başvurusu ile İlgili Tarihler ve Belgeler
1.
2.

3.

İstenirse, 30 günlük bir dönem “Büro Stajı” olarak yapılabilir.
Yaz dönemi staj işlemleri için son başvuru tarihi, 6 gün/hafta çalışanlar için 06 Ağustos
2012 Pazartesi, 5 gün/hafta çalışanlar için 30 Temmuz 2012 Pazartesi’dir. Bu
tarihlerden sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
Yaz dönemi stajlarına en erken başlama tarihi, 18 Haziran 2012-Pazartesi’dir. Bu
tarihte stajına başlamak isteyen öğrenciler, en geç 15 Haziran 2012-Cuma günü mesai
bitimine kadar aşağıdaki evrak ile İnşaat Mühendisliği Bölümü Sekreterliği’ne başvuru
yapmak zorundadırlar:
a) Staj Sicil Formu (Yurtiçinde staj yapacaklar Türkçe, Yurtdışında staj yapacaklar
İngilizce)
b) SGK Formu (Zorunlu Staj Formu) (fotoğraflı 3 asıl nüsha; fotokopi değil)
c) Staj yerinden alınacak, staja kabul yazısı (Bu yazı başvurudan önce ilgili Anabilim
Dalı’ndaki (Yapı, Hidrolik, Ulaştırma, Geoteknik) staj sorumlusu öğretim elemanı
tarafından onaylanacaktır).
Kabul yazısının içeriği:
i.
Kamu kurumlarında staj yapacaklar için, 2011–2012 öğretim yılı yaz stajının
ilgili kurumda yapabileceğini bildiren resmi izin.
1. Özel firmalarda staj yapacaklar için, Bölüm internet sitesindeki “ÖZEL
FİRMA STAJ YERİ KABUL YAZISI ÖRNEĞİ” ndekine benzer izin yazısı.
d) Üniversitemize ait basılı “Staj Defteri”
e) Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhütnamesi
f) Nüfus cüzdanı fotokopisi
g) Öğrenci not çizelgesi, ders programı (ve yaz okulu için final sınavı programı)

4.

Yaz dönemi stajlarına en geç başlama tarihleri;
6 gün/hafta çalışacak olanlar için: 15 Ağustos 2012
5 gün/hafta çalışacak olanlar için: 08 Ağustos 2012’dir.

5.

Yaz Okulu ile birlikte staj yapma durumu:
a) Haftada (Cumartesi dahil) en az iki serbest tam iş günü bulunan ve ilk dört
yarıyıl derslerinin (ders sayısının) %80’ini almış tüm öğrenciler, Yaz Okulu ile
birlikte staj yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler yıl sonu sınav haftalarındaki boş
günlerinde de staj yapabilirler. Başvurularda öğrenciler bu durumlarını belgelemek
zorundadırlar.
b) Yukarıdaki koşulu sağlamayan öğrenciler, Yaz Okulu ile birlikte staj yapamazlar.
c) Yaz Okulu ile birlikte staj yapacak öğrencilerin aşağıdaki hususları dikkate almaları
gerekmektedir:
i) Öğrencinin, Cumartesi dâhil, en az 2 (iki) serbest tam iş günü, dersi olmaması
gerekmektedir. Öğrenciler, staj defterini teslim ederken, Yaz Okulundan aldıkları
dersleri gösterir belgeyi (USİS’ten alınacak ders programı) staj defterine eklemek
zorundadırlar.
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ii) Yaz Okulu ile birlikte staj yapma koşulunu sağlayan öğrenciler, isterlerse
stajlarına 18 Haziran 2012 tarihinde başlayabilirler. Bu durumda, haftada 5 gün
çalışma imkânı olanların stajlarının ilk 15 gününü, haftada 6 gün çalışma imkânı
olanların ise stajlarının ilk 18 gününü Yaz Okulu dersleri başlamadan
tamamlamaları mümkün olup, geriye kalan günleri Yaz Okulu ile birlikte
tamamlayabilirler.
iii) Benzer şekilde, Yaz Okulu ile birlikte staj yapma koşulunu sağlayan öğrenciler,
isterlerse stajlarına 09-14 Temmuz 2012 tarihleri arasında başlayıp, Yaz Okulu
bittikten sonra geri kalan kısımları tamamlayabilirler.
d) Yaz Okulundan sonra, Ramazan Bayramı tatili (18 Ağustos 2012 Arefe günü dahil)
dolayısıyla, takvim uygun olmadığından, haftada 5 gün çalışma imkânı bulunanlar
staja başlayamazlar. Haftada 6 gün çalışma imkânı olanlar ise, Yaz okulu Final
haftasından boş olan 3 veya 4 günü kullanarak stajlarını yapabilirler.
e) Resmi tatil günleri (Ramazan Bayramı (18-21 Ağustos 2012), Zafer Bayramı (30
Ağustos 2012) ) ve Pazar günleri staj yapılamaz.
f) Öğrencilerimizin, staj başvurularındaki takvim çizelgelerini yukarıdaki hususları,
özellikle göz önünde bulundurarak doldurmaları gerekmektedir.
B) Staj Defteri Teslimi ile İlgili Tarih ve Belgeler
1. Aşağıdaki staj evrakı, stajın bitim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Bölüm
Sekreterliği’ne teslim edilmek zorundadır. Geç teslim edilen defterler kesinlikle
kabul edilmeyecektir.
2. Staj sonunda teslim edilecek evrak:
1. Staj defteri
2. Staj defteri içeriğinin elektronik ortamdaki kopyası (CD/DVD)
3. Staj Sicil Formu (kapalı bir zarf içinde)
4. Staj Raporu
5. Staj Değerlendirme Formu
3. Stajını yurt dışında yapacak olanlar, staj evrakını teslim ederken, ülkeye giriş
tarihlerini ibraz etmek (Pasaport ve ilgili pasaportun Türkiye’ye giriş tarihi damgası
bulunan sayfa fotokopisi) zorundadırlar.
HATIRLATMA:
Staj evrakı, stajın bitim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Bölüm Sekreterliği’ne
teslim edilmek zorundadır.

EK: 2011-2012 Yaz Dönemi Örnek Staj Tarihleri Çizelgesi
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