
İnşaat Bölümü Ek Staj Talimatı 

 

 Staj yerleri seçilirken mutlaka bir İnşaat Mühendisi çalışanı olmasına dikkat ediniz. 

Stajer öğrenciler, mühendis kontrolünde stajlarını gerçekleştirmelidirler. Dolayısıyla 

staj dosyalarının kontrolü, imza ve kaşelenmesi de İnşaat Mühendisi tarafından 

yapılmalıdır. 

 Staj yerlerinin seçiminde geleneksel yapım tekniklerinin gözlenebileceği şantiyeler 

yerine özel yapı inşaatlarının şantiyelerinin (karayolu, baraj, tünel, viyadük, köprü, 

çelik yapı, sanat yapıları v.b. gibi) tercih edilmesi görgü ve bilgilerinizi çeşitlendirmek 

açısından önemli olduğunu, staj yerlerinin dikkatlice seçilmesinin mezuniyet 

sonrasında mesleki kariyeriniz içinde önemli olabileceğini unutmayınız.  

 Staj dosyalarının raporları düzenli, akıcı, sıralı, anlaşılır ve üçüncü tekil kişi ağzından 

(yapıldı, gidildi, ,incelenildi, araştırıldı v.b.gibi) teknik terim içerikli resmi yazışma 

dili  kullanılarak hazırlanmış olmalıdır. 

 Her staj günü kazanımları, staj günü raporunun sonunda açık bir şekilde 

belirtilmelidir. 

 Staj dosyasının içindekiler bölümü ile staj dosyası içeriği birbirini tutmalıdır. 

 Staj raporlarında kullanılmış şekil, grafik, tablo, fotoğraf var ise sırayla altına numara 

verilmeli adı konmalı ve staj rapor metinleriyle ilişkilendirilmelidir. (bkz. Şekil 1 v.b. 

gibi) 

 Her staj günü raporu 1 (bir) sayfa olmak zorunda değildir. Çoğu zaman bu mümkün de 

değildir. Staj dosyası sayfalarını çoğaltarak iş günü ile ilgili detaylı açıklamalar 

yapılmalıdır. 

 Staj raporlarının her sayfası “görüldü” anlamlı olarak staj sorumlusu tarafından (İnşaat 

Mühendisi) imza ve kaşelenmelidir. 

 Staj dosyası teslim ettiğinizde dosyayı inceleyenlerin sizleri ancak staj raporlarınız ile 

takip edebileceklerini ve değerlendirebileceklerini unutmayınız. Bu nedenle, yapılan 

her işi teknik terimlerle detaylandırarak, şematik şekiller, krokiler ve fotoğraflar ile 

süsleyerek sunmanız dosyalarınızın hazırlanmasında verdiğiniz emeğin göstergesi 

olacağını da unutmayınız.   

 Staj dosyalarını staj kurul üyelerinden her hangi birini görmeden staj bürosuna teslim 

etmeyiniz. 

 Hakediş, metraj gibi konularda çalışmalar yaptı iseniz, çalıştığınız projeyi ekler 

kısmında vermeyi unutmayınız. 

 Çizim çalışmaları yaptı iseniz çıktılarının bir kısmını mutlaka örnekleyiniz. Çok 

sayıda ise CD’ lerini dosyanıza ekleyiniz.  

 Örneklemek istediğiniz proje, evrak var ise ekler bölümü oluşturarak sunabilirsiniz. 

 

Başarılar dilerim.                                                                    
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