
T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNETMELİĞİ

Madde-1 : Bu yönetmelik Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik 
Mühendisliği bölümünün eğitim ve öğretim planının bir parçası olan öğrenci stajlarının 
ilkelerini içermekte ve 23 maddeden oluşmaktadır.

Madde-2 : Stajlar, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte pekiştirmek amacıyla yapmak 
zorunda oldukları uygulama çalışmalarıdır.  

Madde-3 : Jeofizik Mühendisliği Bölüm staj komisyonu, bölüm başkanının önerisiyle 3 
öğretim elemanından oluşur, bölüm başkanı uygun gördüğü taktirde staj komisyonu üyesi 
sayısı arttırılabilir. 

Madde-4 : Jeofizik Mühendisliği bölümü öğrencileri 4 yıllık öğrenimleri süresince kesintisiz 
olarak 20’şer günlük (iş günü) iki kısımdan oluşmak üzere, 40 iş günü staj yapmak 
zorundadırlar.

Madde-5 : Staj-I  dönem olarak (en erken) IV. Yarıyıldan sonra, Staj-II ise VI. Yarıyıldan 
sonra yapılabilir.

Madde-6 : Jeofizik mühendisliği bölümünde stajlar, Staj-I ve Staj-II olarak adlandırılmıştır.
Bölüm öğrencilerinin Staj-I ve Staj-II çalışmalarını 20’şer iş günü yapması zorunludur. 
Herhangi bir stajdaki gün eksikliği ilgili stajın tamamlanmadığını göstermektedir.

Madde-7 : Staj-I ve Staj-II çalışmaları, Jeofizik yöntemlerden en az birini uygulayan ve 
bünyesinde jeofizik mühendisi bulunan resmi veya özel kurumlarda yapılır.

Madde-8 : Staj çalışmasını yapmayı planlayan bölüm öğrencisi Staj Kabul formunu eksiksiz 
bir şekilde ve sayıda doldurmalı ve ilgili onayları almalıdır. Staj Kabul formu bölüm web 
sayfasından (www.jfm.sakarya.edu.tr) veya Mühendislik fakültesi dekanlık web sayfasından 
bulunulabilir. Bahsi geçen işlemleri yapmayan öğrencinin staj çalışması kabul edilmez. 

Madde- 9 : Staj çalışmasını yapacak olan öğrencinin, staja başlamadan önce Staj defterlerinin 
ilgili kısımlarını doldurmalı ve onaylatmalıdır.   

Madde-10 : Staj-I ve Staj-II çalışmaları aynı zamanda (birlikte) yapılamaz. Staj-I 
çalışmasının tamamlamayan öğrenciler Staj-II çalışmasına başlayamazlar.

Madde-11 : Staj-I  ve Staj-II, Bölüm başkanlığı tarafından veya öğrencilerin kendi imkanları 
ile buldukları resmi veya özel kurumlarda yapılır.

Madde-12 : Stajlar, öğretim ve sınav dönemlerini kapsayan süreler dışında ve Fakülte 
tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. Özel durumlarda öğrenim yılı içinde staj 
yapılabilmesi için öğrencinin 8 yarıyıllık öğrenimini tamamlaması, Bölüm Staj 
Komisyonu’nun uygun görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı gereklidir. 

Madde-13 : Staj-I ve Staj-II çalışmaları aynı kurum veya kuruluşlarda yapılamaz, Ancak staj 
komisyonunun onayı ile aynı kurum veya kuruluşlarda yapılabilir.

Madde-14 : Bölüm öğrencileri Staj-I ve Staj-II çalışmalarını, bölüm başkanının onayı ile 
bölümün bir projesinde veya öğretim elemanlarının bilimsel araştırmalarında yapabilirler. 

Madde-15 : Staj Komisyonu gerekli gördüğü takdirde, stajın verimliliğini tespit etmek 
amacıyla kurum veya kuruluşlarla irtibata geçerek öğrencilerin durumunu saptayabilir.

Madde-16 : Dikey veya yatay geçişle üniversitemize gelmiş olan öğrencilerin daha önceki 
üniversitelerinde yapmış oldukları stajların en fazla 20 iş günlük kısmı kabul edilebilir. 



Önceki stajların geçerli sayılabilmesi için öğrencilerin bu yöndeki taleplerini içeren bir 
dilekçeyi, ekte daha önce yapılan stajı tarihleriyle gösteren resmi belge ile birlikte staj 
komisyonuna sunmaları gereklidir. Staj komisyonunun, gerçekleştirilen stajın uygun nitelik 
taşımadığına karar vermesi ya da öğrencinin sınava alınıp başarısız bulunması durumunda staj 
geçerli sayılmaz.

Madde-17 : Öğrenciler, staj yapacakları işyerlerinin çalışma düzenleri ile ilgili kural, talimat 
ve emirlere uymakla yükümlüdür. Ayrıca Üniversitemize yakışır öğrencilik disiplini 
içerisinde olmalıdırlar, aksi halde stajları sayılmayabilir.

Madde-18 : Staj defteri, Türkçe olarak, yazı ve resim kurallarına uygun şekilde kurşun veya
mürekkepli kalemle doldurulur. Defterde bulunan talimatlara uyulur ve bütün ilgili yerler 
doldurulur. Yurtdışında yapılan stajlara ait defterler İngilizce doldurulabilir. Ancak staj 
defterinin yazım işlemini bilgisayarda gerçekleştirmek için ise staj başlama tarihinden önce 
staj komisyonu üyelerinde en az birinin onayı alınarak yapılmalıdır.

Madde-19 : Öğrenci, staj defterlerini işyerinde, staj süresi içerisinde doldurur. Çalışma 
süresinin sonunda, bütün sayfaların işyerindeki sorumlu mühendis tarafından imzalanması ve 
ilk sayfanın işyeri yetkilisi tarafından onaylı ve mühürlü olması gerekmektedir. 

Madde-20 :

a) Staj defterleri, araştırmanın amacını, lokasyon haritasını, arazi ölçü 
değerlerini, yapılan ölçülerin değerlendirilmesini, korelasyonların ve 
yorumların sonuçlarını  veya önerilerini vs. tüm çalışmaları kapsamalı ve 
pratik bilgileri içermesi gerekmektedir. 

b) Staj defterlerinde pratik olarak gerçekleştirilmiş olan işlerin anlatımına 
ağırlık verilmeli, o işin anlaşılması için gerekli olan teorik bilgilere sadece 
kısaca değinilmelidir.

c) Staj defterine eklenecek tüm belgeler (sismik kesitle, log kağıtları, özdirenç 
eğrileri vs.) belirli bir düzen içerisinde derlenerek teslim edilmelidir.

Madde-21 : Staj-I ve Staj-II çalışmalarına ait defter ve varsa eklerini her öğretim yılının ilk 
iki haftasının sonuna kadar Staj komisyonuna teslim edilmelidir.

Madde-22 : Staj komisyonuna defterlerini teslim eden öğrenciler sözlü savunmasını vermek 
üzere açıklanacak tarihlerde hazır bulunmalıdırlar. Staj-I ve Staj-II çalışmaları Staj komisyonu 
tarafından değerlendirilerek kabul, düzeltme veya ret kararı verilir. İstenen düzeltmeler 10 
gün içerisinde yapılarak Staj komisyonuna teslim edilir. Süresi içerisinde teslim edilmeyen ve 
istenen düzeltmelerin yapılmadığı anlaşılan stajlar ret edilir.

Madde-23 : Jeofizik Mühendisliği programında öğrenim gören tüm öğrenciler bu staj 
yönetmeliğinde belirtilen kurallara eksiksiz uymak zorundadır. Belirtilen esaslara uyulmaması 
öğrencinin stajının bir bölümünün ya da tamamının geçersiz sayılmasına yol açar.

Madde-24 : Bu yönetmelik Jeofizik Mühendisliği bölümünün staj ilkelerini kapsamaktadır, 
Ancak bunun yanında öğrenciler Mühendislik Fakültesi Staj Esaslarında belirtilen 
yükümlülükleri de yerine getirmek zorundadırlar. 
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