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2016-2017 YAZ DÖNEMİ STAJ TAKVİMİ (03.04.2017) 
 

STAJ KOMİSYONU ÇALIŞMA PROGRAMI 

TARİHLER İŞLEMLER AÇIKLAMALAR 

17.04.2017 Stajlar için ilk başvuru duyurusu 
Öğrencilerin staj yönergesini edinmeleri, staj türünü ve staj yapacakları yerleri belirlemeleri ve gerekli formları temin 
etmeleri için ilk duyuru. 

15.05.2017 
Öğrencilerin, staj başvuru formlarını teslim etmeleri için 
son tarih. 

Aşağıda sıralanan tüm belgelerin ilgili bölümlerinin doldurularak Staj Komisyonu’na teslim edilmesi 
1. F1 staj başvuru formu 
2. F3 SGK (zorunlu staj) formu 
3. OBİSİS üzerinden staj girişlerinin yapılmasıyla edinilen, üzerinde pin kodu yazılı staj formu çıktısı 
4. İş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi katılım belgesi aslı ve fotokopisi 

22.05.2017 Staj Ön Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması 
F1 ve F3 formlarının Staj Komisyonu tarafından incelenmesi ve sonuçlarının duyurulması. 
Başvuruları kabul edilmeyen ya da düzeltme ve eksiği olan formların tamamlanması için öğrencilere ek süre 
verilmesi. 

31.05.2017 
Öğrencilerin düzeltmiş/tamamlamış oldukları F1 ve F3 
Formlarını teslim etmeleri için son tarih. 

F1 – Staj Başvuru ve F3 – Zorunlu Staj (SGK) Formlarının son halinin onay için Staj Komisyonu’na teslim edilmesi. 

07.06.2017 
Staj başvuru sonuçlarının kesin ilanı. 
STAJ DEFTERİ ve F2 STAJ SİCİL FORMU’nun 

öğrenciler tarafından temin edilmesi. 

Yeniden değerlendirilen staj başvurularının son ve kesin sonuçlarının Staj Komisyonu tarafından ilanı. 
Öğrencilerce staj defterleri ve F2 - Staj Sicil Formlarının Fakültemiz web sitesinden temin edilmesi. 
F2 Staj Sicil Formlarının Komisyon üyelerinin imzasına sunulması için çağrıda bulunulması. 

26.06.2017 Yaz stajı döneminin başlangıcı  

15.09.2017 Yaz stajı dönemi bitişi Öğrenciler tarafından staj defterinin, staj defteri eklerinin ve F2 formunun doldurulması 

02.10.2017 Staj Defterleri ve F2 Formlarının teslimi 
Öğrencilerce eksiksiz ve detaylı doldurulmuş staj yetkilisi tarafından onaylanmış staj defterleri ve ekleri ile yine staj 
yetkili tarafından doldurulmuş ve onaylanmış F2 -  Staj Sicil Formlarının Staj Komisyonu’na teslim edilmesi. 

09.10.2017 Staj sonuçlarının ilanı 
Staj defterlerinin ve F2 formlarının Komisyonca incelenmesi. 
Staj defteri ve/veya F2 formlarındaki hata ve eksikliklerin duyurulması 

16.10.2017 
Öğrencilerin düzeltmiş/tamamlamış oldukları Staj defteri 
ve/veya F2 formlarını teslim etmeleri için son tarih. 

Staj defteri ve/veya F2 formlarının son halinin onay için Staj Komisyonu’na teslim edilmesi. 

24.10.2017 Staj değerlendirme sonuçlarının kesin ilanı Öğrencilerin yaptıkları stajın uygun olup olmadığının son ve kesin sonuçlarının Komisyon tarafından ilanı. 

Staj Dönemi: Yaz stajı dönemi, Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi’nin 14. Maddesi a bendinin “Staj yapılabilecek dönemler, Fakülte Yönetim Kurulu’nun kabul edeceği özel durumlar hariç, eğitim dönemleri dışındadır 
ve 2. yarıyılı izleyen yaz tatilinden itibaren yapılabilir. Staj çalışmalarının en erken başlama tarihi, final sınavlarının bitiş tarihi, en geç bitiş tarihi ise gelecek dönemin ders kayıt haftasının başlangıç tarihidir. Stajlar 
sadece yaz tatilinde yapılabilir. Öğrenci, varsa bütünleme sınavlarını staj komisyonuna bir dilekçe ile bildirmekle ve bu eksik günlerini staj süresine eklemekle sorumludur. Özel nedenlerle, öğretim yılı içinde yapılmak 
istenen stajlar için öğrencinin yazılı başvurusu ve staj Komisyonunun yazılı onayı gereklidir.” hükümleri uyarınca belirlenir. 
 
Buna göre 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi staj dönemi 26.06.2017 ve 15.09.2017 tarihleri arasını kapsamaktadır. 
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