
1. AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

1.1. Amaç
Bu yönergenin amacı, Bingöl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık 
Bölümü öğrencilerinin, kendi programları ile ilgili eğitimleri sırasında öğrendikleri teorik 
ve pratik bilgileri, değişik uygulama alanlarında kullanarak mesleki bilgi ve becerilerini 
arttırmaları ile iş güvenliği, çevre, etik kurallar, bireysel ve ekip çalışma becerisini 
geliştirme ve mezuniyetlerinden sonra görev alacakları yerlere daha kolay uyum 
sağlamalarına yardımcı olmaktır.

1.2. Kapsam
Bu yönerge, Bingöl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 
öğrencilerinin öğrenimleri süresince yurtiçi ve yurtdışındaki staj çalışmaları ile ilgili usul ve 
esasları kapsar.

1.3. Dayanak
Bu yönerge, Bingöl Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8. Maddesine 
dayanılarak hazırlanmıştır.

1.4. Tanımlar

Bu yönergede adı geçen;

• Üniversite: Bingöl Üniversitesi’ni,

• Fakülte: Bingöl Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi’ni,

• Bölüm: Bingöl Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nü
ifade eder.

2. STAJ KOMİSYONU VE GÖREVLERİ

(1) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde, staj yapmak isteyen
öğrencilerin başvurularını düzenlemek ve yürütmek üzere Bölüm Başkanı’nın önerisi ve
Bölüm Akademik Kurulu’nun onayı ile en az üç asil, yeterli öğretim elemanı olması halinde
üç yedek öğretim elemanından oluşan Bölüm Staj Komisyonu oluşturulur. Bu komisyon
kendi içinden bir başkan seçer.

(2) Bölümler tarafından oluşturulan staj komisyonlarının çalışmalarında paralellik ve
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koordinasyonun sağlanması açısından, Fakülte Staj Komisyonu oluşturulur. Bu komisyon, 
bir Dekan Yardımcısı’nın başkanlığında; bölümlerin staj komisyonlarını temsil eden birer 
öğretim elemanından oluşur.

(3) Fakülte Staj komisyonlarının görevleri aşağıdaki gibidir:

a) Stajlarla ilgili genel esasları belirlemek,

b) Stajla ilgili işlemlerin zamanında yürütülmesini sağlamak, bu amaç için takvimler 
oluşturmak,

c) Stajda kullanılacak evrakın içeriğinin düzenlenmesini sağlamak,

d) Öğrencileri staj işlemleri konusunda bilgilendirmek amacıyla seminerler düzenlemek,

e) Bölüm Staj Komisyonlarından gelecek bölüme özgü staj ilkelerini belirlemek,

f) Bölüm Staj Komisyonunca iletilen sorunlara çözüm üretmek,

g) Öğrencilere rehber olacak bir staj kılavuzunu hazırlamak.

(4) Bölüm Staj komisyonunun görevleri aşağıda belirtildiği gibidir:

a) Bölümün amaç ve hedefleri doğrultusunda bölüm staj ilkelerini belirlemek ve 
öğrencilere duyurmak,
b) Yapılan başvuruları Fakülte staj komisyonunca belirlenmiş olan bölüm staj ilkeleri 
açısından değerlendirerek öğrencinin staj yapma hakkının olup olmadığını karara 
bağlamak,
c) Öğrencinin seçtiği işyerinin ve staj konusunun bölümün eğitim programına, amaç ve 
hedeflerine uygunluğuna karar vermek,

d) Yurt dışı stajlarının yapılıp yapılamayacağına ve öğrencinin stajının onay veya reddine 
karar vermek,

e) Öğrencilerin hangi tür staj yerlerine dağıldıklarını belirlemek ve elde edilen verileri 
Dekanlığa iletmek,

f) Gerekli görülen durumlarda öğrencileri staj yerlerinde ziyaret etmek,

g) Stajını tamamlayan öğrencilerin belgelerinin incelenmesini ve değerlendirilmesini 
sağlamak,

h) Öğrenci sicil belgelerinde yer alacak işverenin/yöneticilerin görüş ve önerileri 
doğrultusunda programın iyileştirilmesini sağlamak.



3. STAJIN TANIMI VE SÜRESİ

3.1. Stajın Tanımı
Stajlar, Lisans Eğitim-Öğretiminde alınan kuramsal ve uygulamalı bilgileri
pekiştirmek için öngörülmüş ve eğitim-öğretimin bir parçası sayılan öğrenim
süreci içinde zamanı, süresi ve konusu Mimarlık Lisans öğreniminin özelliklerine ve 
gereklerine göre belirlenen esaslar çerçevesinde, özel ve kamu işyerlerinde yapılan 
uygulama çalışmalarıdır.

3.2. Staj Türleri
Stajlar;
• Şantiye Stajı
• Büro Stajı olmak üzere iki türlüdür.
• Sırasıyla ilk staj döneminde şantiye stajı, ikinci staj döneminde büro stajı yapılacaktır.
(1) Şantiye Stajı: Şantiyelerde; kaba ve ince yapı ile iç mekân düzenlemeye

yönelik uygulama çalışmalarını; şantiye bürolarında ise, yeni yapı
üretimine yönelik şantiye ile ilgili üretim, yapım ve montaj için gerekli
çizimleri, rölöve ve ayrıntı çizimlerini, maliyet analizleri ve keşiflerini,
restorasyon gibi çalışmaları kapsar. Bu staj; staj komisyonlarınca uygun
görülen (yapı denetim firmaları hariç) özel büro, kurum, kuruluş ve inşaat şirketlerinin
şantiyelerinde (özel çalışan büroların ilgili meslek odası tarafından onaylı büro tescil
belgesine sahip olması gerekir) yapılabilir. Şantiye stajını en az beş yıllık
mesleki deneyimi olan mimar veya inşaat mühendisi yönetebilir.

(2) Büro Stajı: Etüd, avan proje, uygulama projesi, restorasyon projeleri
ve bilgisayar programları, maket, perspektif gibi mimari anlatıma yönelik büro
çalışmalarını kapsar. Bu staj; staj komisyonlarınca uygun görülen (yapı denetim firmaları
hariç) özel büro, kurum, kuruluş ve inşaat şirketlerinin bürolarında (özel çalışan büroların
ilgili meslek odası tarafından onaylı büro tescil belgesine sahip olması gerekir), kamu
kurum ve kuruluşlarının mimari proje üreten bölümlerinde veya staj komisyonlarınca
uygun görülen dış ülkelerdeki mimari bürolarda yapılabilir. Büro stajını, en az beş yıllık
mesleki deneyimi olan mimar yönetebilir.

3.3. Staj Süresi 
Staj süresi ile ilgili aşağıda belirtilen esaslar uygulanır:
(1) Mimarlık Bölümü Lisans Eğitim-Öğretiminde yapılacak staj çalışmalarının toplam
süresi 60 iş günüdür.
(2) Toplam staj süresinin 30 iş günü şantiye stajı ve 30 iş günü büro stajı olarak
gerçekleştirilecektir.
(3) Bir hafta beş iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günü, iş günü olarak çalışılan
işyerlerinde iş günü olarak kabul edilir. Pazar ve resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalar staj
süresi içerisinde değerlendirilemez.
(4) Stajlar, akademik tatillerde yapılır. Stajlar 4. ve 6. Yarıyılın sonunda yapılacaktır.



(İstisnai durumlarda (tüm derslerini bitirmiş, sadece stajı kalmış öğrenciler için) staj 
komisyonu karar verecektir).
(5) Yaz Okulundan ders alan öğrenciler yaz öğretimi süresi dışında kalan sürede
staj yapabilirler.
(6) Staj öğrencisinin haftada 48 saatten fazla çalışması, fazla mesai yapması veya gece
vardiyalarında çalışması ek staj günü olarak sayılmaz.
(7) Staj süresi parçalara bölünmez. Staj kesintisiz devam etmelidir. Öğrenciler, varsa
mazeretlerini (hastalık veya diğer uygun sebepler) staj dosyasında belgelendirmelidir.

4. STAJ YERLERİNİN BELİRLENMESİ VE
KABULÜ

(1) Staj yerini kendileri bulan öğrenciler, bölüm staj komisyonlarının onay vereceği
resmi veya özel işletmeleri (yapı denetimler hariç) staj yeri olarak seçilebilir. Staj
yapacak öğrenci, staj yapacağı işletme ile ilgili bilgileri içeren bir dilekçe ile
Mimarlık bölüm staj komisyonuna önceden müracaat ederek onay almalıdır.

(2) Staj yapılan işyerinde staj programına göre yapılması gereken çalışmalardan bir
kısmı yapılamıyorsa, çevredeki işyerlerinden faydalanma çareleri aranır. Aksi
takdirde stajları eksik kabul edilir ve eksiğini telafi etmesi istenir. Stajını başarı ile
tamamlayan öğrencilerin durumu bölümce öğrenci kayıt ve kabul işleri müdürlüğüne
gönderilerek gerekli işlemin yapılması sağlanır.

(3) Öğrenciler staj esnasında çalıştığı işyerinin tüzük, yönetmelik, disiplin ve iç
yönergelerine, çalışma kurallarına aynen uymaya mecburdurlar.

5. STAJ ÇALIŞMALARI

Staj çalışmaları aşağıdaki kurallara uygun olarak gerçekleştirilir.

5.1. Staj Başvurusu

(1) Staj başvuruları ilgili eğitim-öğretim dönemi içinde yapılır. Her öğrenci staj
öncesinde;

• Staj Yeri Onay Formu

• Öğrenci Staj Sicil Formu

• Staj Defteri

• Staj Defteri Günlük Çalışma Raporu Sayfası

(2) Yukarıda bahsedilen belgeler, http://mmf.bingol.edu.tr/bolumler_/mimarlik/belgeler/
linkinden elde edilir.

(3) Belgelerini ilgili birimlerde onaylatmak ve Bölüm tarafından ilan edilen ilgili birime



teslim etmesi gerekmektedir. Staj Komisyonu staj yerinin uygunluğunu inceleyip 
onay verdiğinde başvurular sonuçlandırılmış olur. 

(4) Staj yeri ve staj konusu ile ilgili onay alınmadan staja başlanamaz. Staj çalışması
başvuru formunda, yapılacak işin konusu sorumlu kişi tarafından açıklıkla
doldurulması gerekmektedir. Staj yeri kabul edilmeyen öğrenciler on beş gün içinde
yeni bir yer bularak ilgili evrakları Fakülte Staj Ofisi’ne iletmek zorundadırlar.

5.2. Staj Çalışmalarının Belgelenmesi
(1) Stajyer öğrenci staj süresinde yaptığı çalışmaları, “Bölüm Staj Uygulama

Esasları”na göre “Staj Defteri”ne kaydeder. “Staj Defteri”nin her sayfası staj yeri
yetkilisince (denetleyen) onaylanır. Onayda kaşe (yetkili kişinin bağlı olduğu oda
numarası ve sicil numarasını içeren) ve imza gereklidir.

(2) Staj belgeleri, Türkçe hazırlanır. Ancak Staj Komisyonu’nun uygun gördüğü
durumlarda İngilizce ve diğer dillerde de hazırlanabilir. Diğer dillerde hazırlanan
belgelerin gerektiğinde noter tasdikli tercümelerinin sağlanmasından öğrenci
sorumludur.

(3) Her staj çalışması için ayrı bir “Staj Defteri” hazırlanır.
(4) Staj Dosyasında; “Staj Yeri Onay Formu”, “Staj Defteri”, staj yerinin yetkilisi

tarafından imzalanıp kaşelenerek (yetkili kişinin bağlı olduğu oda numarası ve sicil
numarasını içeren) kapalı zarf içerisine konulan “Öğrenci Staj Sicil Formu” ve staj
sırasında hazırlanan plan, proje, diğer görsel çalışmalar ile rapor vb. evrakların
kaydedildiği CD bulunmalıdır. CD’ye staj dosyasındaki evrakların ve staj sırasında
yapılan tüm işlerin kaydedilmesi gerekmektedir.

(5) Stajı onaylayan (imza ve kaşe) yetkili, yapılan stajın konusuna göre, Madde 3.2’de
bahsedildiği gibi, büro stajı için en az beş yıllık mesleki deneyime sahip Mimar,
şantiye stajı için en az beş yıllık deneyime sahip Mimar ya da İnşaat Mühendisi
kişiler olabilir.

(6) “Staj Yeri Onay Formu” ve “Öğrenci Staj Sicil Formu” belgeleri aynı staj yeri
yetkilisi tarafından imzalanmalıdır. Öğrencinin staj başvurusu sırasında beyan ettiği
staj yeri yetkilisinin, staj süresi içinde değişmesi ile bu koşulun sağlanamadığı
durumlarda ilgili onaylar alınarak “Staj Yeri Yetkilisi Değişiklik Formu” Fakülte
Staj Ofisi’ne teslim edilir.

(7) Stajyer öğrencinin çalışmaları gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’nca staj yerlerinde
izlenebilir.

5.3. Staj Sonu İstenen Belgeler

5.3.1. Staj Defteri

(1) Staj Defteri; stajı yapan öğrencinin günlük yapılan işlerini kaydettiği belgedir. Bu
kayıtların içerisinde, her gün stajda yapılan genel faaliyetler, öğrenci tarafından
yapılan araştırma raporları, alan araştırma çalışmaları, analizler veya tasarıma
ilişkin değişik ölçeklerde çizimler vb. belgeler yer alacaktır.



(2) Staj Defteri; “Günlük Staj Raporu” ve “Staj Çalışması Günlere Dağılma Çizelgesi ”,
“Staj Yeri Onay Formu” ekleri ve “Öğrenci Staj Sicil Formundan (kapalı zarfta)
oluşacaktır.

(3) Bu defterin doldurulmasında, gerçekleştirilen günlük faaliyetlerin eklerde yer alan
çalışmaları belgeleyen (staj yeri yetkilisi-denetleyen tarafından onaylı) evraklarla
ilişkilendirilmesi, ayrıntılı bir şekilde aşamalarıyla açıklanması gibi hususlara dikkat
edilmesi gerekmektedir.

(4) Staj yapan öğrenci yaptığı çalışmaları, her çalışma günü için en az yarım sayfa
olmak üzere, çalışmanın özelliklerini, yapılan işi ve aşamalarını açıklayacak şekilde
yazı, kroki, fotoğraf, ozalit kopya veya fotokopi gibi yardımcı teknikleri kullanarak,
yapılan staj türüne ilişkin açıklamalıdır.

(5) Çalışmaları denetleyen sorumlu kişinin haftalık değerlendirmeleri, stajın yapıldığı
çalışma yeri ile ilgili bilgiler ve öğrencinin staj çalışması için başarı durumunu
gösteren belge, staj defterinde bulunmalıdır.

(6) Ayrıca, şantiye stajı yapan öğrencilerin yaptıkları işleri belgeleyebilecekleri
fotoğraf, çizim gibi dokümanları dosyaları ile birlikte teslim etmeleri
gerekmektedir.

(7) Staj defterine eklenen fotoğraf ve diğer görsel malzemeler numaralandırılmalı ve
isimlendirilmelidir. Ayrıca, yazı içinde bu görsel belgeye referans verilmelidir.

(8) Staj Defterinde yer aldığı sırayla, yaptığı araştırma raporları, çizim, görsel
malzemeler ve staj dosyasına konulacak ilgili dokümanlar CD’ye kayıt edilir ve
diğer ilgili staj evrakları ile birlikte teslim edilir.

(9) Staj defterinin her sayfası ve ekte verilen belgeler staj yetkilisince onaylanır. Staj
defteri, mezun olan öğrencinin kendisine mezuniyet tarihinden itibaren bir ay
içerisinde başvurması halinde bölüm sekreterliklerince tutanak karşılığında geri
verilecektir. Belirtilen süre içerisinde başvurmayan öğrenciler staj defteri iade
hakkından vazgeçmiş sayılır.

5.3.2. İşyerinin Staj Kabulü ve Staj Yeri Onay Formu 
Öğrenciler tarafından hazırlanan, staj yapmak istedikleri resmi veya özel kurumları ve staj 
başlama-bitiş tarihlerini gösteren, bölüm staj komisyonu üyelerinden herhangi birisi 
tarafından onaylanan belgedir.

5.3.3. Öğrenci Staj Sicil Formu

Stajyer öğrenci “Öğrenci Staj Sicil Formu”nu staja başlarken staj yeri
yetkilisine verir. Bu belge, staj tamamlandıktan sonra staj yeri yetkilisince
doldurulup kapalı zarf ile Fakülte Staj Ofisi’ne teslim edilmek üzere öğrenciye
iade edilir. Staj yapılan işyerinde, staj sorumlusunun stajyer öğrenci ile ilgili dolduracağı 
“Öğrenci Staj Sicil Formu” nda öğrencinin;



• Yaptığı işler,

• Devam durumu,

• Mesleki kapasitesi,

• İş disiplini,

• İşteki becerisi,

• Öğrenme isteği,

• Diğer çalışanlarla ilişkileri,

• Sorumluluk alma, inisiyatif kullanma becerisi,

• İşteki başarısı ve katkısı notlanacak,

• Öğrencinin staj sürecindeki durumu staj sorumlusunca değerlendirilecek ve varsa
sorunlar belirlenecektir.

5.3.4.  Staj Evraklarının Teslimi (Staj Dosyası)

Staj dosyası; 

• Staj yerinin yetkilisi tarafından imzalanıp kaşelenerek (yetkili kişinin bağlı olduğu
oda numarası ve sicil numarasını içeren) kapalı zarf içerisine konulan “Öğrenci Staj
Sicil Formu”,

• “Staj Yeri Onay Formu”

• “Staj Defteri”

ile birlikte güz dönemi eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç 15 gün içinde 
Fakülte Öğrenci İşleri’ne teslim edilir. 15 gün içerisinde teslim edilmeyen “Staj Dosyası” 
değerlendirmeye alınmaz. 

Değerlendirme sonrası (staj dosyasını) kurallara uygun olarak hazırlamayan öğrenciden, 
staj başarılı ise, dosyasını iki hafta içinde uygun hale getirmesi istenir. İstenilen 
düzenlemeyi süresi içinde yerine getirmeyen veya raporu kabul edilmeyen öğrenciler bu 
stajlarını yeniden yapmak zorundadır.

6. STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Staj Komisyonu tarafından staj evrakları;

(1) Yapılan staj çalışmasının belirlenen amaç ve hedefler koşutunda öğrencinin
eğitimine katkısı, öğrencinin yaptığı işteki başarısı, yapılan işin tanımlanmasındaki
beceri düzeyi, çerçevesinde değerlendirilir.



(2) Değerlendirmede “Staj Sicil Formu”nda bulunan, çalışılan yerin yetkilisine ait 
görüşler dikkate alınır. Kurallara uygun olmayan staj dosyaları Komisyon tarafından 
reddedilir.

(3) Bölüm Staj Komisyonu, staj belgelerini, en geç bir ay içinde “Bölüm Staj
Uygulama Esasları” çerçevesinde değerlendirerek kabul, ret veya düzeltme
kararlarını içeren “Staj Değerlendirme Formu”nun doldurulup
imzalanmasından sorumludur. Değerlendirme, staj belgelerinin Bölüm
Başkanlığı’nca onaylanıp ilan edilmesi ile sonuçlanır. Stajı reddedilen
öğrencinin ret gerekçesi yazılı olarak Bölüm Başkanlığı aracılığı ile öğrenciye
bildirilir.

(4) İncelenen staj dosyasında eksik bulunan çalışmalar Staj Komisyonu’nun
önerileri doğrultusunda öğrenci tarafından tamamlanır. Düzeltme istenen
öğrenci, en geç bir ay içinde istenen düzeltmeyi gerçekleştirmek zorundadır.
Aksi durumda stajı reddedilmiş sayılır ve bu süre sonunda durum Staj
Komisyonu tarafından yazılı olarak Bölüm Başkanlığı’na bildirilir.

(5) Bölüm Başkanlığı staj sonuçlarını, en geç staj değerlendirmesini takip eden
dönemin sonuna kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirir ve güncel
öğrenci bilgi sistemine işler.

(6) Öğrencilerin, daha önceki eşdeğer Yükseköğretim Kurumlarında, öğrenimleri
sırasında yapmış oldukları stajlardan -belgeledikleri takdirde- muaf tutulma
işlemlerinde Bölüm Başkanlığı’nın önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu
yetkilidir. Bu yöndeki Fakülte Yönetim Kurulu kararları Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığı’na bildirilir. Bu durumdaki öğrencilerin, kayıt oldukları ilk yarıyıl
içinde ilgili Yükseköğretim Kurumundan staj belgelerini getirmeleri
gerekmektedir. Belirtilen yarıyılda staj belgelerini getirmeyen öğrencinin staj
muafiyet istekleri kabul edilmez.

(7) Stajı reddedilen öğrenci kendisine yazı ile bildirimi takip eden bir hafta içinde
Bölüm Başkanlığı’na itiraz edebilir. Bir hata yapılıp yapılmadığının saptanması
için staj dosyası, ilgili komisyon tarafından tekrar incelenir. Durum
değişiklikleri, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

(8) Staj belgelerinin değerlendirilmesinde ve öğrencinin stajlardan muaf tutulma
işlemlerinde açıklanan hususlar dışında kalan hallerde Fakülte Yönetim
Kurulu yetkilidir.

7. SİGORTA, SGK, MUAFİYET, MEZUNİYET

7.1. Sigorta ve SGK İşlemleri

(1) 8 Mayıs 2008 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 5754 sayılı kanun uyarınca, 
yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler için öğrenim 
gördükleri yüksek öğretim kurumu, staj yapılan süre boyunca, herhangi bir sosyal 
güvencesi yoksa, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yaptırıp prim ödemesi 
yapmaktadır. 



(2) SGK veya özel sigortalar kapsamında staj süreci esnasında sigortası bulunan
öğrenciler, bu durumu belirten evrakı, staj başvuru evrakları ile birlikte staj
komisyonuna iletmek zorundadır.

(3) Öğrenciler sigorta kayıtlarının vaktinde yapılabilmesi için, staj komisyonunca
duyurulan gerekli belgeleri temin etmek, iş yeri onayını almak ve tüm belgeleri
komisyonca duyurulacak takvim içinde bölüme ulaştırması zorunludur.

(4) Yurt dışında staj yapacak olan öğrencilerin SGK sorumlulukları kendilerine aittir.

7.2. Staj Sırasında Hastalık ve Kaza Durumu

Staj sırasında hastalanan veya hastalığı sebebiyle staja üç günden fazla devam edemeyen ya 
da bir kazaya uğrayan stajyerin stajı kesilir ve durum, öğrenci tarafından Staj Komisyonu'na 
bildirilir. Öğrencinin mazereti kadar gün stajın bitiminde, staj süresine eklenir, ancak bu süre 
toplam staj süresinin yarısını geçemez.

7.3. Stajdan Muafiyet

(1) Yatay geçiş durumunda öğrencinin geldiği üniversite-fakülte-bölüm onayı almış staj
dosyalarının staj komisyonuna sunulması ve onay alması durumunda öğrenci stajdan
muaf tutulacaktır.

(2) Dikey geçişle gelen öğrencilerde yaptıkları stajın bir kısmı ya da tamamı staj
komisyonu onayı ile kabul edilebilir, eksik görülen staj tamamlatılacaktır.

(3) Meslek Yüksek Okullarının teknik programlarından mezun olmuş ve dikey geçişle
kayıt yaptıran öğrenciler, Ön Lisans öğrenimleri sırasında yapmış oldukları stajları
belgeledikleri takdirde staj komisyonunca belirlenecek oranda stajından muaf
tutulabilirler.

(4) Meslek liselerinden mezun olmuş öğrencilerin lise eğitimleri sırasında yapmış
oldukları stajlar kabul edilemez.

7.4. Mezuniyet
(1) Bölümlerin staj ilkelerinde belirtilmiş olan staj sürelerini tamamlamış olan ve

stajları Bölüm Staj Komisyonunca onaylanan öğrenciler diğer derslerinden de
başarılı olmaları halinde mezuniyet hakkını elde ederler.

(2) Staj yönetmeliğinde belirtilen tarihlerin dışında staj yapma hakkı bulunan
öğrencilerin mezuniyet tarihleri staj dosyalarının kabulünden sonraki ilk cuma
günüdür.



(3) Bütün derslerini başarıyla tamamlayıp stajlarını yapmayan öğrenciler sıralamaya 
bakılmaksızın şantiye ve büro stajlarını herhangi bir dönemde yapıp staj dosyalarını 
teslim ettikten sonra başarılı görülmeleri halinde mezun olabilirler. 

8. YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

Bu yönerge Bingöl Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Bu 
yönerge Bingöl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı 
tarafından yürütülür.



                                                     

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

Kurumumuzda ..………… gün  Büro / Şantiye stajı yapan ……..……………. numaralı 

………………………..……………………… isimli öğrencinin staj başvurusunda beyan ettiği Staj Yeri Yetkili 

kişisinde değişiklik olmuştur. Öğrencinin çalışmalarını denetleyecek ve değerlendirecek yeni yetkili 

kişiye ait bilgiler aşağıdaki gibidir. 

Kuruluşun / Kişinin Adı :……………………………………………………..  

Adresi :…………………………………………………………………………..

Vergi ve Hesap No :……………………………………………………………

Telefon………………………………….Fax…………………………………..

Yeni Staj Yeri Yetkilisi

Adı-Soyadı, Ünvanı : ………………………………………………………….

Görevi                      : ………………………………Mesleği :………………

Bitirdiği Okul ve Tarihi :………………………………………………………

Bağlı Bulunduğu Meslek Odası Sicil No :…………………………………

İmza :…………………………………………………………………………….

Mimarlık Bölümü …………………. numaralı ……………………………………………… isimli öğrencisi yukarıda imzası 

bulunan Staj Yeri Yetkilisinin denetimi altında kuruluşumuzda …………. gün staj yapmıştır. 

Firma/Kuruluşun Yetkilisi:……………………………………………………

İmza:……………………………………………………………………………...

Bu bölüm stajı yaptıran kuruluş ya da kişilerce kaşe ve imzayı içerecek biçimde doldurularak öğrenci 
tarafından Fakülte Staj Ofisi’ne iletilecektir.
Bu form iki nüsha doldurulacaktır.

İMZA ve KAŞE



BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

STAJ YERİ ONAY FORMU STAJ SÜRESİ:
BAŞLANGIÇ TARİHİ:

STAJ TÜRÜ:   BÜRO   ŞANTİYE  

STAJYER ÖĞRENCİNİN:

ADI, SOYADI:
ADRESİ:
TEL:
STAJ YERİNDEKİ GÖREVİNİN İÇERİĞİ VE KAPSAMI:

STAJ YAPILACAK FİRMANIN / KURUMUN,
ADI:
ADRESİ:
TEL:
FAX:

YETKİLİNİN ADI:

STAJ KOMİSYONUNUN ONAYI:

KOMİSYON ÜYESİ

STAJ KOMİSYONU ÜYESİ NOTU:

Bingöl Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’na, ..../..../.......

Fakülteniz öğrencilerinden...........................no’lu,................................................................nın 
firmamızda / kurumumuzda staj yapma isteği uygun bulunmuştur. İlgili öğrenci, firmamızda / 
kurumumuzda ........................../........................... tarihleri arasında staj yapabilecektir.
Gereği için bilgilerinize arz ederiz.





BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
Selahaddin-i Eyyübi Mah . Üniversite Cad No: 1 BİNGÖL / TÜRKİYE   

http://mmf.bingol.edu.tr/bolumler/mimarlik/
Telefon: +90 426 216 00 32-1778 Faks: +90 (426) 216 00 33

          

     



BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
Selahaddin-i Eyyübi Mah . Üniversite Cad No: 1 BİNGÖL / TÜRKİYE   

http://mmf.bingol.edu.tr/bolumler/mimarlik/
Telefon: +90 426 216 00 32-1778 Faks: +90 (426) 216 00 33

 STAJ DEFTERİ

 ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI:
FAKÜLTE-BÖLÜMÜ:
NUMARASI:
STAJ DÖNEMİ:
STAJ YAPILAN İŞ YERİNİN
ADI:
ADRESİ:

TELEFON:
(………………) Sayfa ve eklerden oluşan bu Staj Defteri Öğrenciniz tarafından Kurumumuzdaki 
çalışma süresi içinde hazırlanmıştır.

İŞYERİ YETKİLİSİNİN
ADI SOYADI:     Tarih:
ÜNVANI:     İmza:
Mühür:



BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
Selahaddin-i Eyyübi Mah . Üniversite Cad No: 1 BİNGÖL / TÜRKİYE   

http://mmf.bingol.edu.tr/bolumler/mimarlik/
Telefon: +90 426 216 00 32-1778 Faks: +90 (426) 216 00 33



STAJ ÇALIŞMASI GÜNLERE DAĞILMA ÇİZELGESİ

Öğrencini 
Çalıştığı 
Günler

Günlük 
Çalışma 

Saati
Öğrencinin Çalıştığı Konular

Toplam İş Günü Toplam Saat
   
   İşyeri Amirinin İmzası



BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
Selahaddin-i Eyyübi Mah . Üniversite Cad No: 1 BİNGÖL / TÜRKİYE   

http://mmf.bingol.edu.tr/bolumler/mimarlik/
Telefon: +90 426 216 00 32-1778 Faks: +90 (426) 216 00 33



z
Sayfa No Çalışmanın KONTROL

GÜNLÜK
STAJ RAPORU

Konusu Yapıldığı Tarih

......../......./.........
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BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
Selahaddin-i Eyyübi Mah . Üniversite Cad No: 1 BİNGÖL / TÜRKİYE   

http://mmf.bingol.edu.tr/bolumler/mimarlik/
Telefon: +90 426 216 00 32-1778 Faks: +90 (426) 216 00 33

STAJ KOMİSYONU DEĞERLENDİRME FORMU

Öğrenci No.

Öğrenci Adı ve Soyadı

Doğum Yeri ve Tarihi

FOTO

Stajın Yapıldığı Kurum

Başlangıç Tarihi      . . / . . / 201..

Planlanan Gün Süresi . . .  gün 

BAŞLANGIÇ ONAYI 

BÖLÜM BAŞKANI KURUM YETKİLİSİ

Bitiş Tarihi . . / . . / 201..

Staja Sayılan Gün . . .  gün 

KABUL EDİLDİ          REDDEDİLDİ DÜZELTME KARARI
BÖLÜM BAŞKANI KURUM YETKİLİSİ  BÖLÜM 

BAŞKANI
KURUM YETKİLİSİ   BÖLÜM BAŞKANI   KURUM YETKİLİSİ



BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
Selahaddin-i Eyyübi Mah . Üniversite Cad No: 1 BİNGÖL / TÜRKİYE

http://mmf.bingol.edu.tr/bolumler/mimarlik/
Telefon: +90 426 216 00 32-1778 Faks: +90 (426) 216 00 33

ÖĞRENCİ STAJ SİCİL FORMU

Öğrencinin
Adı Soyadı :   
Numarası :  
Sınıfı :   
Doğum Yeri ve Yılı : 
Staj Türü : 

Foto

Çalışmanın Yapıldığı Kurumun
Adı :  
Adresi :
İlçe/İl :  

Telefon : Faks : E-mail :
       Yapılan Çalışmalar 

Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : 
Çalışılan Hafta Sayısı : Çalışılan Gün Sayısı :

Değerlendirme Not Düşünceler
Çalışma Gayreti 

İşi Tam ve Zamanında Yapması 

Diğer Çalışanlar ile Uyumu 

Devam

Notlar : A-Çok iyi  B-İyi  C-Orta  D-Yetersiz
Sonuç ve Tasdik

Yetkili Amir Kurum Müdürü
Ünvan, Ad, Soyad, İmza, Mühür Ünvan, Ad, Soyad, İmza, Mühür

Staj bitiminde kurum yetkililerince doldurulup Bingöl Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ne 
iletilmelidir.




