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YAŞAR ÜNİVERSİTESİ  

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  

CE 4811 ZORUNLU STAJ YÖNERGESİ 

 

TANIM: 

İnşaat Mühendisliği öğrencileri, saha/ofis uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ve 
meslek yaşantıları ile ilgili çeşitli kurumlarda deneyimlerini arttırmak üzere CE 4811 zorunlu 
stajlarını yapmakla yükümlüdürler.  

Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin, 6. dönemlerinin (3.sınıf) 
sonunda staj yapması, staj defterini doldurması, staj raporlarını hazırlaması ve sunum yapması 
gerekmektedir.  

• Öğrenciler stajlarını şantiye ya da ofis stajı olarak yapabilirler.  
• Zorunlu staj süresi 30 iş günüdür. Öğrenciler stajlarını tek seferde 30 gün olarak ya da 

20’şer iş günü halinde iki parçaya bölünmüş olarak yapabilir. 
• İlk stajı yapabilmesi için öğrencinin 150 AKTS’lik dersi tamamlamış olması tavsiye edilir. 
• CE 4811 kodlu zorunlu stajın ön koşulu ISG 9110 İş Sağlığı ve Güvenliği dersidir.  

 

AMAÇ: 

Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde yürütülen staj dersinin amacı, 
öğrencilerin eğitim süresince edindikleri teorik ve deneysel bilgileri pekiştirmek; çalışmaların 
uygulamadaki karşılığını görmek, ofis ve şantiye gibi çalışma alanlarında yürütülen faaliyetler 
içerisinde yer almak, ekipler içerisinde etkin bir şekilde çalışma becerisini kazanmak, mesleki 
ve etik sorumluluk bilincini oluşturmaktır. 

 

STAJ TÜRLERİ VE SÜRELERİ: 

Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği müfredatında 30 günlük 1 adet zorunlu staj dersi 
yer almaktadır. Öğrenciler stajlarını tek seferde 30 gün olarak ya da 20 + 20 günlük iki 
parçaya bölünmüş biçimde 40 gün olarak yapabilir.  

• Staj dersleri Başarılı (S) / Başarısız (U) notları ile değerlendirilir.  
• Stajın, 3. Sınıfın bitimindeki yaz aylarında yapılması uygun görülmektedir. 
• Staj süresi iş günleri üzerinden hesaplanır, resmi tatil günleri staj süresine dâhil 

edilemez. 
• Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler ders programlarında en az 3 iş günü boşlukları 

varsa dönem içerisinde stajlarını yapabilirler. Bu koşulda öğrenciler dönem başında staj 
dersine kaydolup, dönem devam ederken stajlarını bitirip, gerekli evrakları teslim 
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ettikleri takdirde final döneminde değerlendirmeleri yapılarak başarılı olmaya hak 
kazanırlar.  

• Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler yaz okulu döneminde de staj yapabilirler. 
• İsteyen öğrenciler sömestr tatilinde (güz dönemi final bitiminden itibaren bahar 

yarıyılının başladığı güne kadar) iş günü olarak uygun zaman aralığı bulunduğu takdirde 
staj yapabilir. 
 

STAJ YAPILABİLECEK ALAN VE KURUMLAR 

İnşaat Mühendisliği’nde staj alanları: Yapı, Hidrolik, Ulaştırma, Yapı Malzemeleri ve 
Geoteknik; staj türleri ise şantiye stajı (sahada projenin uygulanması) ve büro stajı (ofiste 
projenin tasarımı) olarak tanımlanmıştır.  

Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir. Öğrenciler zorunlu stajlarını, aşağıdaki 
ölçütlere uygun olmak koşulu ile staj komisyonunun onayladığı bir kuruluşta yapabilirler. 

a) Resmi veya özel şantiyeler 
b) Yapı elemanları - malzemeleri imal eden fabrikalar 
c) Proje ofisleri 
d) Yapı Denetim kuruluşları 
e) Belediyeler 
f) Staj Komisyonunun uygun göreceği, öğrenciye pratik çalışma yeteneği 

kazandırmaya olanak veren diğer kurum ve kuruluşlar 
 

 Öğrenciler kendilerine ve/veya 1. dereceden akrabalarına ait olan firmalarda staj 
yapamazlar. 

 Staj komisyonunca uygun görülüp onaylanmayan bir iş yerinde yapılacak çalışma, staj 
çalışması olarak kabul edilmez ve değerlendirilmez.  

 Öğrencinin staj yapacağı şantiye/büro ya da kurumda en az bir adet inşaat 
mühendisinin bulunması şartı aranır. 

 Öğrenci staja başladıktan sonra staj koordinatöründen onay almadan staj yeri ve 
tarihinde değişiklik yapamaz. 

 

STAJ ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKENLER 

 Öğrencilerin kendi imkânları ile staj yeri bulmaları gerekmektedir.  

Staj yerine karar veren öğrenciler staj.yasar.edu.tr adresi üzerinden online olarak staj 
başvurusu yapacaklardır; 

1. staj.yasar.edu.tr adresine öğrenci şifreleri ile girerek çıkan formu EKSİKSİZ ve doğru 
bilgilerle doldurup onaya sunacaklardır. 

2. Doldurulan staj formu bölüm staj sorumlusu tarafından kontrol edilip, bilgilerin 
doğruluğu, tutarlılığı, zamana aralığının uygunluğu incelendikten sonra başvuru ret veya kabul 
edilebilir. 
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3. Reddedilen başvuru için öğrenci ret gerekçesini dikkatlice okuyup, bu gerekçeye göre 
uygun düzeltmelerden sonra tekrar onaya sunacaktır. 

4. Kabul edilen ilk başvurudan sonra sistem öğrenciye bir pdf oluşturmaktadır. Bu pdf 
öğrenci tarafından yazdırılarak, iş yerine götürülüp onaylatılacaktır. Onaylatılan belge taratılıp 
yeniden sisteme yüklenecektir. 

5. Firma onaylı belge online olarak yine bölüm staj sorumlusunun onay ekranına 
gelmektedir. Eğer imza onay vb. bilgilerde bir eksiklik yoksa bölüm staj sorumlusunun ikinci 
kez onaylaması ile başvurunuz Yaşar Üniversitesi İnsan Kaynakları birimine gitmektedir. 

6. İnsan kaynakları SGK girişlerini tamamladığında oluşan pdf dokumanı, öğrenci 
tarafından yazdırılıp staj yapılacak kuruma iletilecektir. 

NOT-1: Öğrenciler, staj süresince asgari ücretin 1/3 miktarını alabilme hakkına sahiptir. 
Bazı kurumlar bu ücreti ödemekte, bazıları ise ödememektedir. Kurum bu ücreti öğrenciye 
ödeyecek ise, kuruma ait banka hesap numarası bilgisi başvuru formuna mutlaka yazılmalıdır. 
YÖK staj yapan öğrencilerimize ödenen ücretleri gönderdiği zaman, Üniversitemiz de elindeki 
bu bilgiler doğrultusunda öğrencinin staj yaptığı kuruma bu ücretleri iade etmektedir. 

 

NOT-2: Başvurunuzun İnsan Kaynaklarına ulaşması ile staja başlayacağınız tarih 
arasında minimum 15 gün ( ya da 10 iş günü) olması bir zorunluluktur. Zamanlamayı buna 
göre yapmak öğrencinin sorumluluğundadır. 

 

STAJ SÜRESİNCE YAPILMASI GEREKENLER  

Öğrenciler staj süresince yaptıklarını, öğrendiklerini, gözlemlediklerini ve edindikleri 
tecrübeleri kriterlere uygun bir şekilde staj günlüğü/defterine kendi el yazısı ile kaydeder 
(Türkçe olabilir). Defter doldurulurken çalışılan haftanın tarihi, çalışılan saatler ve yapılan işler 
eksiksiz yazılmalıdır.  

Öğrenci staj defterini ilgili bölüm yetkilisinden teslim alabilir ya da bölümün web 
sayfasındaki staj sekmesinden pfd formatındaki defterin çıktısını alarak kullanabilir.  

Hazırlanan staj günlüğü/defterinin öğrenci tarafından staj yaptığı kuruma firma 
kaşesi ile onaylatılıp imzalatılarak bölüme teslim edilmesi gerekir. Ayrıca öğrencilerin 
kuruma onaylatılması istenmeyen, İngilizce olarak hazırlanmış bir rapor hazırlaması 
beklenmektedir. 

 Daha önceden de belirtildiği üzere yapılacak staj şantiye ya da büro stajı olabilir.  

• Şantiye stajı olarak adlandırılan staj çalışmaları süresince; 
 Şantiyede yapılan kazı, dolgu, kalıp, demir, kaynak, beton ve çatı işleri gibi her türlü 

“kaba inşaat işleri”, 
 Projenin araziye aplikasyonu, 
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 Şantiyede işçi ve makine yönetimi (pürsantaj cetveli, şantiye günlük defteri, sürveyan 
defteri, çalışanlar ile makine ve ekipmana dair çeşitli kayıtlar), 

 Şantiyeye malzeme girişi ve depodan malzeme çıkışı (depo kayıtları, irsaliyeler vb.), 

konuları başta olmak üzere şantiye çalışmaları incelenecek, bu çalışmalar ile ilgili notlar 
tutulacak ve fotoğraflarla belgelenerek staj raporuna eklenecektir. 

• Büro stajı olarak adlandırılan staj çalışmaları süresince; 
 Keşif ve metraj çalışmaları, 
 Hakediş düzenleme ve kesin hesap hazırlama çalışmaları, 
 Yapısal tasarım uygulamaları, 

Konuları başta olmak üzere büro çalışmaları incelenecek, bu çalışmalar ile ilgili notlar 
tutulacak ve fotoğraflarla belgelenerek staj raporuna eklenecektir. 

 Stajlar yurt dışında da yapılabilir. Bu durumda staj defteri ile raporu İngilizce/Türkçe 
dışında bir dilde hazırlanmış ise yeminli bürolar tarafından bu dillerden birine çevirtilerek 
teslim edilmelidir.  

  

İŞE DEVAM 

 Kısa bir süreyi kapsayan staj döneminde, işe devamlılık esastır. Bu süre içinde günlük 
izin alınamaz. Tam teşekküllü hastane veya sağlık ocağından rapor alınmadıkça, hastalık 
nedeniyle işe devamsızlık yapılamaz. Raporlu olarak işten uzak kalınan süre toplam 2 iş 
gününü aştığı takdirde, stajın bu süre kadar uzatılması gerekir. Aksi takdirde staj geçersiz ve 
başarısız sayılır. 

 

STAJ SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

 Yaz aylarında stajını yapıp tamamlamış öğrenciler, takip eden yarıyılın kayıt haftasında 
staj dersine (CE 4811) ve o dersin https://sakai.yasar.edu.tr sitesine kayıt olmalıdır. 

 Staj defterleri Ekle-Bırak Haftasının sonuna kadar staj koordinatörüne teslim 
edilmelidir. 

 Öğrenciler ayrıca staj raporu hazırlayacaklardır. Staj raporunun dili İngilizce olacaktır. 
Bu raporun nasıl hazırlanması gerektiği Öğrencilerin, İngilizce olarak hazırlanan raporu, 
ilan edilen tarihe kadar derse ait https://sakai.yasar.edu.tr sitesine yüklemeleri 
gerekmektedir. 

 Raporun hazırlanma ölçütleri https://cie.yasar.edu.tr adresinden, raporun teslim 
tarihi ise https://sakai.yasar.edu.tr adresinden takip edilmelidir. 

 Defter ile raporun teslimi süreçlerini takip etmek tamamen öğrencinin 
sorumluluğundadır.  

 Zamanında teslim edilmeyen belgeler ‘U’ yani başarısız olarak değerlendirilmektedir. 
‘U’ notu alan öğrenci staj sürecinin tamamını tekrarlamak zorundadır.  

 Staj defteri ve raporun değerlendirmesi, teslimlerini izleyen 1 ay içerisinde yapılır.  

https://sakai.yasar.edu.tr/
https://sakai.yasar.edu.tr/
https://cie.yasar.edu.tr/
https://sakai.yasar.edu.tr/
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 Staj defterinde/raporunda düzeltme istenen öğrenci, en geç 2 (iki) hafta içinde istenen 
düzeltmeyi gerçekleştirmelidir. 

 Staj defteri/raporunun incelenmesi sonucunda staj evrakları /ekli belgelerinde tahrifat 
yapan, çalışma yapmadığı halde staj defteri/raporu düzenlediği tespit edilen ya da staj 
defterini/raporunu başka kaynaklardan birebir kopyalayan öğrenciler hakkında 
Üniversite Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde soruşturma açılır. 

 Staj dersinin son değerlendirmesi ile S/U notlarının verilmesi, Bölüm Akademik Kurulu 
kararıyla gerçekleşir. 

 

STAJ İLE İLGİLİ DİĞER ESASLAR 

 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri, stajlar süresince de 
geçerlidir. 

 Staj süresinin kurs, ders çalışmak vb. faaliyetler ile geçirilmemesi gerekir. Öğrencinin o 
kurumdaki faaliyetlere katılarak tecrübe edinmesi ve gözlem yapması beklenir. Staj 
çalışmalarının yapılacağı kurumda mühendislik çalışmaları zayıfsa ve öğrenci katılabileceği 
bir uygulama/çalışma bulamıyorsa bu durumu kurumdaki amirine bildirmeli ve bu 
problemi çözmelidir. Eğer sorun çözülmüyorsa öğrenci yeni bir staj yeri bulmalıdır.  

 İyi bir staj yeri bulma sorumluluğu da, başarısız bir stajın temel sorumluluğu da stajı 
yapan öğrenciye aittir. 

 Staj raporları biçim, içerik, kullanılan dil ve rapor hazırlamadaki titizlik açısından 
incelenir. 

 Erasmus programı dâhilindeki Öğrenci Staj hareketliliği kapsamında staj yapmak 
mümkündür. Ayrıntılı bilgi “ http://erasmus.yasar.edu.tr/student-mobility/student- 
placement/ ” internet sayfasında mevcuttur. Yurt dışında staj yapan öğrenci, staj 
tarihlerinde söz konusu ülkede olduğunu kanıtlamakla yükümlüdür.  

 Stajyerlerin staj yaptıkları kurumlara karşı olabilecek kusurları nedeni ile verebilecekleri 
zararlardan Üniversite sorumlu değildir.  

 


