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OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 

Sınavların değerlendirilmesi ve başarı notları 

MADDE 23 – (3ç)  

(1) Yeterli (Y), yetersiz (YS), muaf (MU), devamsızlık nedeni ile başarısız (DS), uygulamada 

başarısız (UB) notları verilir. Y notu; staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan 

öğrencilere verilir. Staj çalışmasında başarısız olan öğrencilere, YS notu verilir.  



Mezuniyet 

MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programından mezun olabilmesi için 

bağlı olduğu program kurulu tarafından belirlenerek Senatoca onaylanan toplam AKTS 

kredisini alması, varsa stajlarını başarmış olması ve o programı en az 2.00 GNO ile 

tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. 



İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM–ÖĞRETİM PROGRAMI 

DERS İÇERİKLERİ 

5. YARIYIL DERSLERİ (3. SINIF GÜZ YARIYILI)    →  STJ I Yaz Stajı I         ( 5 AKTS) 

7. YARIYIL DERSLERİ (4. SINIF GÜZ YARIYILI)    →  STJ II Yaz Stajı II      ( 5 AKTS) 

STJ I Yaz Stajı I:  Staj süresince (30 iş günü) yapılan işlerin günlük takibi, edindiği bilgi ve 

tecrübeleri rapor halinde hazırlanarak sunulması.  

STJ II Yaz Stajı II:  Staj süresince (30 iş günü) yapılan işlerin günlük takibi, edindiği bilgi ve 

tecrübeleri rapor halinde hazırlanarak sunulması.  



• Resmi tatillerde (Bayram günlerinde)  hem kamu hem de 

özel sektörde staj yapılması yasaktır.

• Staj uygunluk takviminde staj yapılması uygun görülen 

tarih ve günler için “staj ✔”ifadesi yer almaktadır ve 

bugünler haricinde yapılan stajlar geçersiz sayılacaktır.  

(Staj Yönergesi, Madde 8: Normal koşullarda bir hafta beş 

iş günü olarak kabul edilmektedir. Cumartesi ve/veya Pazar 

günleri de çalışılan işletmelerde, bu durumun 

belgelendirilmesi halinde, bu yerlerdeki haftalık iş günü 

esas alınır.)



• 2017-2018 Eğitim-Öğretim Akademik Yılı için yaz döneminde parçalı 

staja izin verilmeyecektir.

• Staja devam zorunludur. 

• Staj değerlendirmesi aşamasında staj komisyonu, öğrenciden staj 

çalışmalarının sözlü sunumunu isteyebilir.

• Staj yeri bulunması ve bununla ilgili evrakların bölüme son teslim tarihi 

17 Mayıs 2019 olarak belirlenmiştir.

• Staj raporunun ve firma tarafından doldurulacak olan değerlendirme 

evrakının İnşaat Mühendisliği bölümü Staj Komisyonuna son teslim 

tarihi 8 Kasım 2019’ dir. Bu tarihten sonra hiçbir sebeple geç getirilen 

defterler alınmayacaktır.



Stajyer öğrencilerin staj sigortaları Üniversitemiz 
tarafından yapılmaktadır. 

Her öğrenci sadece mecburi stajları için ve mecburi staj süresi 
kadar sigortalanacaktır. 

Staj sigortasının yapılabilmesi için ‘‘Zorunlu İşyeri 
Eğitimi(Staj) Formundaki’’ bilgilerin eksiksiz olması ve 
‘‘Stajyer Değerlendirme Formunun’’ son sayfasındaki ‘‘Staj 
Taahhütnamesinin’’ imzalanarak Staj Komisyonuna teslim 
edilmesi yeterlidir. 

Bu formlar staja başlamadan en az 15 gün önce teslim 
edilmiş olmalıdır.





STAJ YAPILACAK RESMİ YA DA
ÖZEL KURULUŞLARIN SAĞLAMASI
GEREKLİ ŞARTLAR:

* toprak işleri, temel kazısı, beton işleri, 

* betonarme yapı inşaat işleri, 

* istinat duvarları, tüneller, yol inşaatı, 

* kanalizasyon ve su temini işleri,

* açık deniz yapıları inşaatı, 

* baraj inşaatı, 

* proje hazırlama ve uygulama işleri, 

* konut ve fabrika inşaatı, çelik yapılar, 

* yapı denetim vb. 



STAJ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Her öğrenci staja gerekli özeni göstermek zorundadır.

Staj evrakları resmi belgelerdir.

Staj raporu doldurulurken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.

Staj yapılan işin içeriği, anlatımı, yazılması belirli bir standart

çerçevesinde olmalıdır.



Staj raporunun 

ilk sayfasında yer alan 

resim 

onaylı ve imzalı 

olmalıdır.

İşyeri yetkilisince 

bilgiler benzer şekilde 

onay ve imza 

içermelidir.



Staj takip çizelgesi

onaylı ve imzalı

olmalıdır.





Staj raporunda

yapılan çalışmaya 

yönelik özet bilgiye 

yer verilmelidir.



Staj raporu

teşekkür sayfasını 

içermektedir.

Etik olarak

çalışma ortamına

ve 

imkan sağlayanlara 

teşekkürde bulunulması

önem arz etmektedir.



Staj raporu 

• İçindekiler dizini

• Şekiller dizini

• Çizelgeler dizini

içermektedir.

Tüm bunlar her iki yana yaslı biçimde word dosyasında 
yazılmalıdır.

Şekiller, sayfa sırasını içeren liste şeklinde yazılmalıdır. 
Aynı zamanda şekil/fotoğrafa ait isimlendirme olmalıdır.

Staj raporu gün gün yazılmalıdır.

Hergüne en az bir sayfa ayrılmalı ve staj raporu en az 30 
sayfadan oluşmalıdır. (İçindekiler, Şekiller Dizini, 
Çizelgeler Dizini, Teşekkür Sayfası, Öz, vb sayfalar hariç )



Öğrencilerin Şantiye ortamında hiçbir kuşkuya yer 

vermeden tanınabileceği en az 3 fotoğraf staj defterinde 

bulunması gerekmektedir.

Yanlış



Yanlış Doğru



Yanlış Doğru



Yapılan iş hakkında 

bilgi verilmelidir.



Yapılan iş ile ilgili bilgiler 

resimler ve proje detaylarıyla 

desteklenmelidir.



Raporda, yapılan iş ile 

ilgili genel bilgiler 

haricinde stajda 

yapılan işi belirten 

açıklama ve detaylar

stajda başarılı olmanızı 

sağlar.



Projedeki bilgiler, 

kullanılan ölçüler, kazı-

güçlendirme vb yöntem 

detaylandırılması staj 

raporunda yer almalıdır.



Yanlış 

Yapılan iş hakkında detaylı bilgi 

vermemeniz durumunda 

stajınız içerik olarak geçersiz 

sayılacaktır. 

Bu örnekte yer alması gereken:

Vaziyet planı nedir?

Çevredeki konumu neyi ifade 

ediyor?

10 katlı olan bu yapı ne tür 

sistemde inşa edilmektedir?



Yanlış 

Yapılan açıklamalar staj raporu 

için yetersiz kalmıştır.

Örn, içerikte olması gerekenler:

Kirişlerde ve kolonlarda donatı 

çapları belirtilmelidir.

Ek donatılar ne şekilde 

yerleştirilmesi yer almalıdır.

Projede kolon ve kiriş okuması, 

yazılışlarının neyi ifade ettiği 

açıklanmalıdır.



Yanlış Doğru



Yanlış Doğru 



Yanlış Doğru 



Staj raporunda yazım diline üsluba dikkat edilmelidir.

Resmi belge niteliğinde olup edilgen bir yapı kullanılmalıdır.

Örneğin; «hazırlanıyordu»  yerine «hazırlanmıştır» denilmesi daha 

doğru olacaktır.



Yanlış ifadeler yer almaktadır.



Yanlış Doğru 



Yanlış Doğru 



Yanlış Doğru 



Yanlış Doğru 


