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STAJ DUYURUSU 

 

Üniversitemiz Senatosunun 2020-2021 yaz dönemi stajları ile ilgili aldığı kararlar 

doğrultusunda İnşaat Mühendisliği Bölümünde staj yapacak öğrenciler için 

aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

 

Bilindiği üzere Pandemiden dolayı yaz dönemi stajları için öğrencilerimize 

Üniversite Senatosunun 28.05.2021 tarihli toplantısında alınan kararla staj yapma 

tercihi verilmiştir.  

İlk tercih olarak, Üniversitemizde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz döneminde 

staj yapmak isteyen öğrencilerin salgın ile ilgili tüm sorumluluğu ve tedbirleri 

kendileri almaları şartıyla yüz yüze staj yapabilmelerine, 

İkinci tercih ise isteyen öğrencilerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz dönemi 

ile kısıtlı olmak üzere stajlarını ilgili Bölüm Başkanlığının belirleyeceği ve 

öğrencilere bildireceği; ödev, rapor, veri analizi, proje şeklinde uzaktan 

yapabilmelerine karar verilmiştir. 

Bu tercihlerden birini seçecek öğrencilerimiz insaat.nny.staj@gmail.com adresine 

tercih ettikleri yöntemi(açık olarak), güncel transkriptlerini, yapmak istedikleri 

stajı(müfredatlarındaki stajın kodu ile adını) dilekçe yazıp ıslak imza atarak 

tarattırıp mail atmaları gerekmektedir.  

Not 1) Yüz yüze staj yapacak öğrencilerimiz için izleyecekleri yöntemi aşağıda 

sıra ile verilmiştir.  

 Bölümümüzün staj yönergesinde istenilen gerekli evraklarla birlikte ekte 

yer alan ‘Yüz Yüze Staj Taahhüt Dilekçesi’ni doldurup ıslak imzalı olacak 

biçimde tarattırarak insaat.nny2015@gmail.com adresine yollamaları 

gerekmektedir.  

 Bu mail adresinden size yapılacak olumlu ya da olumsuz başvuru 

değerlendirmenize göre işlemlerinize devam edeceksiniz. 

 Yüz yüze stajda bilindiği üzere Üniversitemiz sizin adınıza sigortanızı 

yatıracağı için yukarıdaki mail adresinden size gelecek başvuru onay 

mailinin çıktısını alarak üniversitenin muhasebe bölümüne götürmeniz 

gerekmektedir. 

 Muhasebeden alacağınız sigorta onay formunu tekrar yukarıdaki mail 

adresine tarattırıp yollamanız gerekmektedir.  
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 Eksik düzenlenen evrakların staj talepleri olumsuz değerlendirilecektir.  

 

Not 2.) Ödev olarak stajını yapmak isteyen öğrencilerimize ödevleri sorumlu 

öğretim elemanları tarafından mail olarak yollanacaktır. Öğrencilerin kimden 

ödev alacakları bölümümüz internet sayfasından duyuru olarak yayınlanacaktır. 

Duyurudan sonra öğrencilerimiz Sorumlu Öğretim Elemanları ile iletişime 

geçebilirler.  

 

Not 3.) 

 Öğrenciler birinci stajı yapmadan ikinci stajı yapamazlar. 

 

 Staj raporları teslim tarihi ilerleyen günlerde ilan edilecektir. 

 

 Stajlar bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden (9 Temmuz 2021) sonra 

başlatılmalıdır. Bütünleme sınavına girecek öğrenciler stajlarını bu 

tarihlerde başlatamazlar. 

 

 Stajlar yaz okuluyla aynı anda yapılamaz.(staj dönemiz ile yaz okulu 

dönemleriniz karşılaştırma yapılacak, aynı tarihlere gelen kişilerin 

stajlarının tamamı iptal edilecektir. 

 

 


