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T.C. 

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ  

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 

 

STAJ ŞARTLARI VE REHBERİ 
 

Toplam staj süresi 60 iş gündür (Pazar hariç). Bu sürenin 30 günü büro, 30 günü şantiye stajı olmalıdır. 

Büro ya da şantiye stajına tercihe bağlı olarak en erken 4. yarıyıl bittikten sonra başlanacaktır. 

 

BÜRO STAJI 

 

Etüd, iç mimarlık uygulama projesi, restorasyon ve arkeolojik kazı projeleri ile, mobilya, kent 

mobilyaları çalışmaları, maket, perspektif, peyzaj gibi iç mimarlık ve çevre tasarımına yönelik büro 

çalışmalarını kapsar.  

 

Staj komisyonlarınca uygun görülen özel büro, kurum, kuruluş ve inşaat şirketlerinin bürolarında, 

kamu kurum ve kuruluşlarının iç mimari proje üreten bölümlerinde, staj komisyonlarınca uygun 

görülen dış ülkelerdeki iç mimarlık ve mimarlık bürolarında yapılabilir; özel büroların ilgili meslek 

odası tarafından onaylı büro tescil belgesine sahip olması gerekir. Kamu kurum ve kuruluşları ile büro 

stajları için en az beş yıllık mesleki deneyimi olan iç mimar, mimar veya peyzaj mimarı staj çalışmasını 

yönetmelidir. 

 

ŞANTİYE / UYGULAMA STAJI 

 

Şantiyede ince yapı, mobilya üretimi ve dekorasyona ilişkin çalışmaları, şantiye bürolarında ise yapı 

üretimine yönelik üretim, yapım ve montaj için gerekli çizimleri, rölöve ve ayrıntılı çizimleri, maliyet 

analizleri ve keşifleri kapsar. Restorasyon şantiyelerinde arkeolojik kazı, rölöve ve restorasyon gibi 

şantiye çalışmalarını kapsar. 

 

Staj komisyonlarınca uygun görülen özel büro, kurum, kuruluş ve inşaat şirketlerinin şantiyelerinde 

yapılabilir; özel çalışan büroların ilgili meslek odası tarafından onaylı büro tescil belgesine sahip 

olması gerekir. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite dışında yapılacak şantiye stajları için en az 

beş yıllık mesleki deneyimi olan iç mimar, mimar, peyzaj mimarı ve inşaat mühendisi staj çalışmalarını 

yönetebilir. 

 

STAJ BAŞVURUSU 

 

Staj yapacak olan öğrenci, staj çalışmasının yapılacağı kurum ve kuruluşlar tarafından eksiksiz olarak 

doldurulan Staj Başvuru Formunu, Nüfus Cüzdanı Fotokopisini ve Staj Taahhütnamesi en erken Bahar 

Yarıyılının son 4 haftası içerisinde Bölüm Başkanlığına teslim eder. Staja başlama tarihinden en az 15 

gün önce, SGK girişi yapılmak üzere onaylı Öğrenci Zorunlu Staj Bilgisi ve SGK Formu ile birlikte 

öğrenci Fakülte Sekreterliğine başvurur. Söz konusu form, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Dekanı/Dekan Yardımcısı tarafından imzalandıktan sonra, staj yeri ve konusu onaylanmış olan 

öğrenciye, Bölüm Başkanlığınca hazırlanan "staj defteri" verilir. 

Staj çalışmalarının en erken başlama tarihi, öğrenim yılı sonundaki final sınavları bittikten sonraki 

gün, en geç bitiş tarihi ise gelecek öğretim yılının başlama tarihinden önceki gündür.  
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STAJ TESLİMİ 

 

Staj çalışmaları ile ilgili belgeler, gelecek öğretim yılının başlangıç tarihinden itibaren en geç bir ay 

içinde Bölüm Başkanlığına teslim edilir. Beklemeli öğrenciler ise, staj belgelerini çalışmalarının 

bitiminden itibaren en geç bir ay içinde teslim etmek zorundadırlar. Bu belgeler, ciltlenmiş Staj Defteri, 

Staj Teslim ve Değerlendirme Formu, Öğrenci Staj Yeri Değerlendirme Formu, kapalı, mühürlü ve 

imzalı zarf içinde Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu’ ndan oluşur. Bu belgeler üzerinde 

öğrencinin numarası, adı ve soyadı yazılı olan bir zarf içinde teslim edilir.  

 

BÜRO VE ŞANTİYE STAJ DOSYASINDA BULUNMASI VE DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKEN HUSUSLAR 

 

Staj yapan öğrenci, her çalışma günü yaptığı çalışmaları, en az yarım sayfa olmak üzere, çalışmanın 

özelliklerini, staj defterinde açıklamalıdır. Staj defterinin her sayfasının altında, stajı denetleyen 

yetkilinin imzası bulunmalıdır. 

 

 Staj komisyonlarınca değerlendirme aşamasında, staj konusu ve teslim edilen dosya ile ilgili 

konuşmak üzere öğrenciler görüşmeye çağrılabileceklerdir. 

 Staj yapılan büro, kurum ve şantiyeler staj komisyonları tarafından gerekli görüldüğü durumlarda 

denetlenecektir. 

 Stajda yapılan işler ayrıntılı olarak anlatılacak ve bu rapor; çizim, fotoğraf, eskiz, kroki, maliyet 

analizleri, keşif belgeleri vb. ile desteklenecektir. 

 Günlükte anlatılanlar en az bir görselle mutlaka belgelenmeli ve bu görsellerin altında yazılı 

açıklama bulunmalıdır. 

 Günlük çalışma ile ilgili görseller stajı denetleyen yetkilinin imzası olacak şekilde uygun bir 

düzende ilgili sayfanın arkasına yerleştirilecektir.  

 İfadeler pasif (edilgen) olmamalıdır. Kişi kendi yaptıklarını ve öğrendiklerini anlatmalıdır. 

 Staj defteri düzenlenirken verilen düzen korunacaktır. 

 Öğrenci staj defterinde yer alan çizimlere ne kadar katkıda bulunduğunu ve projenin hangi 

aşamasında yer aldığını anlatmak zorundadır. 

 Staj başvurusunda ve tesliminde istenen bütün belgeleri içeren bir CD teslim edilecektir.  

 

STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Evrakların ilgili birimlere gereken tarihlerde teslim edilmesinin ardından, uygun bir şekilde düzenlenip 

düzenlenmediklerine bakılır. Verilen bilgilerde tutarsızlık olması ya da eksik imza olması halinde staj 

başarısız sayılır. 

 

Staj defteri staj komisyonunda görevli öğretim üyeleri tarafından incelenir; her iş günü için rapor 

düzenlenmiş olmasına, günlük rapor ekinde sunulan görsellerin anlaşılabilir büyüklük ve 

çözünürlükte, aynı zamanda raporla uyumlu olmalarına bakılır. Öğrenci tarafından sunulan günlük 

raporla görsellerin stajı denetleyen yetkili tarafından onaylanmış olması gerekir. 

 

Stajın öğrenci tarafından yapıldığından şüphelenildiğinde, stajı denetleyen yetkili ve öğrenci ile 

görüşmeler yapılarak staj değerlendirilir.  

 

Tüm bu süreç sonunda staj komisyonu öğrencinin başarılı ya da başarısız olup olmadığına karar 

vererek sonucu ilan eder. Başarısız olarak değerlendirilen öğrenci stajı yeniden yapmak zorundadır. 


