
YAPI STAJI YAPACAKLARIN DİKKATİNE 
 

 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin "Staj Yönergesi"ni lütfen 

okuyunuz ve işlemlerini belirtilen esaslara göre yapınız. 

 

 "Staj Yönergesi" ni Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

http://muhendislik.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar sayfasından temin edebilirsiniz. 

 

 Staj için gerekli evrakları tamamını S.D.Ü. Mühendislik Fakültesi İnşaat 

Mühendisliği http://muhendislik.sdu.edu.tr/insaat sayfasından temin edebilirsiniz. 

 

 Staj evraklarında sahtecilik, staj yapmadan yapmış gibi staj defteri 

oluşturmak/oluşturtmak suçtur. Bu ve buna benzer usulsüzlüklerin tespiti halinde 

staj geçersiz sayılarak, gereken disiplin cezaları uygulanır. 

 

 Yapı stajı, inşaat şantiyelerinde yapılan bir stajdır, zorunludur, süresi 30 iş 

günüdür. 

 

 Yapı stajı iki parça halinde olabilir. 15 (gün) + 15 (gün) veya 20 (gün) + 10(gün)  

şeklinde yapabilirsiniz. 

 

 Bütünleme veya yaz okuluna katılmayı planlayanlar bu tarihlerde staj yapamaz. 

Resmi olarak belirlenen bu tarihlerin dışında staj yapabilirler. 

 

 Staj yapmak için "zorunlu staj formu"nu alarak, kimlik bilgilerinizi, staj 

yapacağınız kurumun firma bilgilerini (kaşe ve imza) ve staj yapmayı planladığı 

tarihleri eksiksiz doldurarak onay için yapı stajı sorumlusuna imza için 

getirilmelidir. 

 

 Zorunlu staj formunu planladığınız staj başlama tarihinden en geç 10 gün önce yapı 

stajı sorumlusuna imza için getirmeniz gerekmektedir. 

 



 Staj yapacaklar; özel firmalarda pazar günleri, devlet kurumlarında cumartesi / 

pazar günleri resmi olarak staj yapamazlar. Staj defterlerinde bu günlere ait iş 

yazılı olması halinde o günleri geçersiz sayılacaktır. 

 

 Resmi tatillerde staj yapılamaz. 

 

 Dönem içerisinde staj yapılamaz.  

 

 Dönem içinde staj yapabilmeniz için bulunduğunuz dönemde almış olduğunuz tüm 

derslerin devamını vermiş olmanız gerekmektedir. Dönem içindeki tüm derslerden 

devamsızlıktan kalmamış olmanız halinde dönem içerisinde staj yapmanız 

mümkündür. 

 

 Yapı stajında esas, yapıların yapım aşamasında beton, demir, çelik ve kalıp (gibi 

ağır inşaat işleri) işlemlerinde gözlemler, çalışmalar yapmaktır. İnce işçilik( sıva, 

boya, fayans v.s.) aşamaları yapı stajı konusu içerisinde değildir. Staj defterlerinde 

(bir iş gününün tamamında) ince işçiliğe ait iş yazılı olması halinde o günleri 

geçersiz sayılacaktır. 

 

 Yapı stajını baraj, yol altyapı, üst yapı, köprü gibi şantiyelerde yapmanız 

mümkündür. Ancak bu şantiyelerde yapılacak olan beton, demir, çelik, kalıp gibi 

işlemlerin yapılıyor olması ve staj defterlerinde bu işlerin yazılı olması 

gerekmektedir.  

 

 Yapı stajı yapılırken başka alanda ( örneğin yol inşaatında asfalt çalışması) yapılan 

çalışmalar yapı stajı için geçerli değildir. 

 

 Staj defterlerinizde mümkün oldukça ilgili günün ilgili işi hakkında fotoğraf 

koymanız sizin için avantajlı olacaktır. Aşırıya kaçmamak şartıyla fazla çekilmiş 

fotoğrafları staj defterinin sonuna koyabilirsiniz. (fotoğraflar renkli çıktı olarak 

alınabilir.) 

 



 Staj defterleri oluşturulurken herbir sayfada öğrenciye ait ad/soyad/imza bulunmak 

zorundadır.  

 

 Staj yaptığınız firmadaki inşaat mühendisinin adı-soyadı, ünvanı, kayıtlı olduğu 

inşaat mühendisleri odası sicil numarasının bulunduğu  imzalı kaşesi staj 

defterinizin herbir sayfasında mutlaka bulunmalıdır.  

 

 Staj defterinin herbir sayfasında firmanın kaşesi bulunmalıdır. 

 

 En genel şekliyle herbir sayfada:  

 

 *stajyer öğrencinin adı-soyadı imzası, 

 

 *inşaat mühendisinin imzalı kaşesi, 

 

 *firmaya ait kaşe bulunmak zorundadır. 

 

 Staj yapanın imzasının, şantiye şefinin ( inşaat müh. ) imzasının, sicil numarasının 

bulunmaması halinde staj geçersiz sayılacaktır. 

 

 Şantiye şefi inşaat mühendisi olmak zorundadır. Diğer meslek gruplarının inşaat 

şantiyesindeki konumu yapı stajı için geçerli değildir. 

 

 Yapı stajınızı kendi yakın çevrenizdeki inşaat firmalarında yapmanızda bir sorun 

yoktur. 

 

 Staj defterlerini bilgisayar çıktısı olarak doldurabilirsiniz. 

 

 Staj defterleri ve firmanın doldurduğu belgeler dönem başladıktan 30 gün 

içerisinde staj sorumlusuna teslim edilmelidir. 

 

 



 

Yapı stajı başvuru aşamaları 
 

1. Adım: zorunlu staj formunu temin ederek, üzerindeki tüm bilgiler eksiksiz 

olarak doldurulmalıdır.(*1 numaralı belge)  

2. Adım: firmaya ait bilgiler doldurulduktan sonra firma ve inşaat mühendisine ait 

kaşe ve imzalar atılarak staj sorumlusuna staja başlama tarihinden en geç 10 gün 

önce onay için getirilmelidir. Staja başlama ve bitiş tarihlerini belirlemeden onay 

için staj sorumlusuna gitmeyiniz. (*1 numaralı belge) 

3.  Adım: zorunlu staj formu onaylandıktan sonra form ile birlikte mühendislik 

fakültesi dekanlığı muhasebe bölümüne sigorta işlemlerini başlatmak üzere başvuru 

yapılır. 

4.  Adım: sigorta işlemleri tamamlandıktan sonra dekanlıktan verilen belgeler ile 

staj sorumlusuna tekrar başvurulur. 

5.  Adım: gerekli tüm işlemler tamamlandıktan sonra 2 numaralı belge staj 

sorumlusuna imzalattırılıp 3 ve 4 numaralı belgelerde temin edilerek bölüm 

sekreterliğine teslim edilir. 

 

Not 1: 3 numaralı belge staj yapacağınız firmanın şantiye şefi tarafından 

doldurularak kapalı bir zarf içinde staj sorumlusuna staj defteri ile birlikte teslim 

edilmelidir. 

 

Not 2: 4 numaralı belge staj defterinin ilk sayfası olarak staj defterinde yer 

alacaktır. 

 

Not  3: Belgelere fotoğraf eklemeyi unutmayınız. 
 

 

 

 

 

 

 



1 NUMARALI BELGE (BURADAN ÇIKTI ALMAYINIZ) 

 

 

 

 

 



2 NUMARALI BELGE (BURADAN ÇIKTI ALMAYINIZ) 

 
 

 

 



3 NUMARALI BELGE (BURADAN ÇIKTI ALMAYINIZ) 

 

BU BELGE, STAJ SONUNDA STAJ DEFTERİ İLE BİRLİKTE KAPALI ZARF İÇİNDE STAJ 

SORUMLUSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. 

 



4 NUMARALI BELGE (BURADAN ÇIKTI ALMAYINIZ) 

 
 

 

 



 

ÖRNEK STAJ SAYFASI 

 

 

 

Öğrenci 
Adı / Soyadı / 

İmzası 

 
 
 
 
 
 

YAPILAN İŞ HAKKINDA BİLGİLER 

 

 


