SIK SORULAN SORULAR-STAJ KOMİSYONU
1) Staj yapmak istiyorum ne yapmam gerekiyor?
Zorunlu
staj
formu
ve
nüfus
cüzdanı
ön-arka
fotoğrafıyla
birlikte
stajinsaat@uludag.edu.tr adresine mail atılması gerekmektedir. Aşağıdaki linkte
zorunlu staj formu bulunmaktadır.
https://uludag.edu.tr/dosyalar/insaat/Menuler/Lisans/staj/zorunlu_staj_formu.pdf
Ayrıca gerekli diğer bilgiler bölüm sayfası staj sekmesinde mevcuttur.
2) Dönemiçi staj yapmak istiyorum. 1. dönem staj yapmadım, 2. dönem yapabilir
miyim?
Hayır. Dönem içi staj 1 yıl boyunca yapılır.
3) Staj yaptığım yerde İnşaat Mühendisi yoktu, defterimi Mimar, başka bir mühendis
veya şirket sahibine imzalatsam olur mu?
Staj raporunun her sayfası, staj yapılan kurum/kuruluştaki yetkili bir “İnşaat Yüksek
Mühendisi ya da İnşaat Mühendisi” tarafından muhakkak onaylanmalıdır. Staj defteri bu
kişiler dışında başka biri tarafından imzalatılamaz.
4) İlk yaptığım stajım daha sonuçlanmadı, ikinci stajıma başlayabilir miyim?
İlk stajının sonucu belirlenmeden ikinci staja başlayabilirsiniz. Ancak ilk mülakatınızda
stajınızın kaç gününün sayılacağını bilmediğiniz için önceki stajınınızın sonucu belli
olmadan diğerine başlamanız tavsiye edilmez.
5) Yaz okuluna gideceğim, yaz okuluyla birlikte staj yapabilir miyim?
Yaz okulunda ders alan öğrenci staj yapamaz.
6) Dönem içinde (perşembe ve cuma günleri) staj yapmak istiyorum, derslerimin
olduğu günler yapabilir miyim?
Dönemiçi staj yapacak öğrenciler mutlaka güz dönem başvuru yapmalıdır. Güz
döneminde başvuru yapmayan öğrenciler bahar döneminde dönem içi staj için başvuru
yapamaz. Bu stajı yapacak öğrencilerin perşembe ve cuma günü dersinin olmaması
gerekmektedir. Perşembe ve Cuma günleri dışında herhangi bir günde dersiniz olmasa
bile dönem içi staj yapılamaz.
7) Dönem içi staj yapıyorum, güz döneminde staj yaptım ancak bahar döneminde
staja devam etmek istemiyorum, bu mümkün müdür?
Dönem içi stajlar başarılı öğrenciler için bölümümüz tarafından sunulan bir imkandır.
Eğer öğrenciler istemezse bahar döneminde staja devam etmeyebilir. Ancak güz
döneminde yaptıkları staj geçersiz sayılır.
8) Dönem içi staj yaptım, staj defterimi güz ve bahar diye ayrı ayrı mı teslim etmem
gerekiyor?
Dönem içi staj bir eğitim-öğretim yılını kapsayan bir stajdır. Dolayısıyla staj defterini
güz ve bahar diye ayrılmasına gerek yoktur. Bahar dönemi sonunda tek bir defter teslim
edilmesi gerekmektedir. Ancak, SGK girişleri için güz ve bahar dönemleri başlangıcında
bu dönemler için ayrı ayrı başvurular yapılmalıdır.

9) Zorunlu stajımın tamamını teknik ofiste yapabilir miyim?
60 günlük zorunlu stajın tamamı teknik ofiste yapılamaz. Bölüm staj komisyonu
tarafından alınan kararla en fazla 30 gün teknik ofiste staj yapılabilir. Bununla beraber,
ikinci sınıf sonunda yapılacak stajda, henüz alan dersleri tam anlamıyla görülmemiş
olacağı için, şantiye ortamını görmek, inşaat mühendisinin uygulamadaki yetki ve etki
alanları hakkında bilgi sahibi olmak, imalatlar ile ilgili temel ve teknik bilgi edinmek
amacıyla ilk stajın şantiyede yapılması önemsenmektedir. Ayrıca, stajın tamamı
şantiyede yapılabilir.
10) Zorunlu stajımı tamamladıktan sonra ekstra staj yapabilir miyim?
60 iş günü zorunlu stajını tamamlayan öğrenciler için ekstra staj sigortası yapılamaz.
11) Staj defterimi teslim ettim, staj mülakatım ne zaman yapılır?
Staj defterini teslim eden öğrencilerin defterleri staj komisyonu tarafından
incelendikten sonra danışman hoca öğrenci ile iletişime geçer. Staj mülakatları en geç
1 ay, eğer öğrenci mezun durumunda ise 1 hafta içinde yapılmaktadır.
12) Mezun durumunda değilim en fazla kaç gün staj yapabilirim?
Mezun olabilmek için en az 60 iş günü staj yapılmalıdır. Öğrenciler bu süreyi dönem içi
ve/veya dönem dışı stajlar ile tamamlayabilirler. Öğrenciler bir takvim yılında en fazla
45 iş günü staj yapabilir.
13) Tüm derslerimi verdim (mezun durumundayım) zorunlu stajlarımın hepsini tek
seferde yapabilir miyim?
Mezun olabilmek için en az 60 iş günü staj yapılmalıdır. Öğrenciler bu süreyi dönem içi
ve/veya dönem dışı stajlar ile tamamlayabilirler. Bütün derslerinden başarılı olmuş ve
mezuniyeti için sadece stajı kalmış öğrenciler 60 iş günü stajlarını tek seferde yapabilir.
14) DGS/yatay geçiş/çift dal yaptım, yaptığım stajların intibak olmasını istiyorum ne
yapmam gerekiyor?
Yatay geçişle kayıt yaptıran ya da çift dal yapan öğrencilerin daha önceki bölümlerinde
yaptıkları stajları veya Meslek Yüksek Okullarının teknik programlarından mezun olmuş
ve dikey geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin ön lisans öğrenimleri sırasında yapmış
oldukları stajları, belgelendirdikleri taktirde değerlendirilir. stajinsaat@uludag.edu.tr
mail adresine staj yaptıklarına dair belge ve staj intibak dilekçesiyle başvuru yapmaları
gerekmektedir. Yapılan stajın kabulüne İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu
önerisi doğrultusunda İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığınca karar verilir.
DGS yolu ile gelen öğrencilerin staj muafiyetine ilişkin karar için
http://www.uludag.edu.tr/mmf/default/konu/6615
15) Staj mülakat saatimi kaçırırsam ve / veya mülakata geç katılırsam ne olur?
Mülakata zamanında katılmak öğrencinin sorumluluğudur. Eğer öğrencinin mülakata
zorunlu sebepler yüzünden katılamama durumu varsa bunu danışmanına en az 2 gün
önceden bildirmeli ve yeni mülakat zamanının belirlenmesini sağlamalıdır. Mazeretsiz
ve önceden belirtilmeyen durumlar dışında mülakata katılmamak ve / veya geç katılmak
gün kırılması şeklinde sonuca yansıtılacaktır.

16) Bir defada en az kaç günlük staj yapabilirim?
Staj en az 10 günlük yapılabilir. Ancak stajın öğrenciye katkı sağlaması açısından
mecbur kalmadıkça bu şekilde kısa süreli staj önerilmez.
17) 60 günlük stajımı dönem dışında yapıyorsam kaç parçada yapmam yararlı olur?
Stajınızı 30 günlük iki parçada yapmanız en idealidir. Fazlası gördüklerinizi tekrara
düşürmektedir. Azı ise deneyim açısından yetersiz kalabilmektedir.
18)Staj defterimi nasıl hazırlamalıyım?
Staj defteri bölümün resmi sitesinde yer alan “Staj Defterinin Hazırlanmasında Dikkat
Edilmesi Gereken Kurallar” okunduktan sonra hazırlanmaya başlanmalıdır. Bu kurallar
değerlendirme için önemli olup uyulmaması durumda staj defteri reddedilecektir. İlgili
web adresi aşağıdadır.
https://uludag.edu.tr/dosyalar/insaat/Menuler/Lisans/staj/staj_defterinin_hazirlanmasi
nda_dikkat_edilmesi_gereken_kurallar.pdf
19) Staj işlemlerini tamamladım ve stajıma başladım. Ancak staj yaptığı yerde
beklentilerimin karşılanmadığını gördüm. Ne yapabilirim?
Staj ayarladığınız yerde dönemsel veya sürekli olarak düşük iş hacmi olması
durumunda ya da sorumluların size yeterli ilgiyi göstermediğini düşündüğünüzde, staj
onayını yaptırdığınız danışmanınızla iletişime geçerek sigortanızın iptalini
gerçekleştirmelisiniz. Daha sonra kalan staj gününüzü tamamlamak için yeni staj yeri
ayarlayabilirsiniz. Staj döneminin genelinde bir problem yok ancak; bazı günlerde az iş
yapılması veya sık sık aynı işlerin tekrarlanması durumunda bireysel çaba ile bu
günlerin telafi edilmesi yolu seçilmelidir. Örneğin, şantiyede aynı imalat uzun süre
tekrar ediyor ve imalatla ilgili deftere yazacak birşey bulamıyorsanız, staj yerindeki
sorumlunuz ile görüşerek imalatın projesi üzerinde çalışma imkanını değerlendirmeniz
beklenmektedir. Böylece stajınızın daha verimli geçmesi ve değerlendirme kriterlerini
karşılamanız mümkün olacaktır. Benzer örnekler staj sunumunda bulunmaktadır.
20) Stajla ilgili bilgileri nasıl öğrenebilirim ve başvuru yapmadan önce ilk ne
yapmalıyım?
“Bursa Uludağ Üniversitesi>İnşaat mühendisliği>Lisans>Staj” Web adresinden ilgili
sekmedeki yönetmelik, form ve dökümanların tümünü dikkatlice okuyunuz. Basvuru,
staj yapma, defter hazırlama, değerlendirmeyle alakalı merak ettiğiniz bütün bilgiler
burada mevcuttur. Okumanız halinde merak ettiğiniz soru kalmayacaktır! Bu

dökümanları okuduktan sonra eğer hala sorunuza cevap alamıyorsanız
komisyonla iletişime geçebilirsiniz. Ancak okumadan önce komisyonla iletişime
geçmeyiniz!
21) Stajımı tamamladım ve staj defterimle beraber gerekli bütün evrakları teslim
ettim. Stajım hangi kriterlere göre değerlendirilecek?
Staj değerlendirmesinde defter içeriği ve düzeni birinci kıstas, sözlü mülakat ikinci
kıstas ve sicil fişinde staj yapılan yerdeki sorumlu mühendisin değerlendirmesi ise
üçüncü kıstastır. Bunların her biri belli oranda puanlandırılarak genel değerlendirme

notu hesaplanmaktadır. Defter içeriği ve düzeni ile ilgili hususlar ayrıca gerekli yerlerde
açıklanmıştır. Sözlü mülakatta telafi edilmek niyetiyle staj defterinin önemsenmemesi
durumunda genel puanının da o nispette düşük olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

