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T.C. 

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

STAJ UYGULAMA ESASLARI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

               
Amaç, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde-1  

(1) Bu yönergenin amacı Biruni Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin muhtelif bölümlerinde öğrenim 

gören lisans öğrencilerinin pratik bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla yapılan ve eğitim-öğretim programının zorunlu bir 

parçası olan staj faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.        

Kapsam 

Madde-2  

(1) Bu yönerge Biruni Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin staj faaliyetlerine ilişkin usul ve 

esasları kapsar.    

Dayanak 

Madde-3  

(1) Bu yönerge 12.10.2016 tarih ve 29855 Sayısı Resmi gazetede yayımlanan ‘’ Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ‘’ nin 31. Maddesi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanununa 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde-4 

(1) Bu Yönergede geçen;  

a) Üniversite: Biruni Üniversitesini,  

b) Fakülte: Biruni Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesini,  

c) Bölüm Başkanlığı: Biruni Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin ilgili bölüm başkanlığını,  

d) Staj Komisyonu: Biruni Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin ilgili bölümünde kurulan staj 

komisyonunu,  

e) Öğrenci: Lisans öğrenimi için Fakülteye kayıtlı öğrenciyi,  

f) Dekan: Biruni Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanını, ifade eder.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Stajın Amacı, Komisyonlar ve Staj ile ilgili Belgeler 

Stajın Amacı 

Madde-5  

(1) Stajın amacı; öğrencilerin, öğrenim gördükleri bölümler ile ilgili iş alanlarını tanımalarını, iş yerlerindeki faaliyetleri 

öğrenmelerini, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır. 

Bölüm Staj Komisyonu 

Madde-6  

(1) Bölüm Staj Komisyonu; Bölüm Kurulu tarafından iki (2) yıllığına görevlendirilen dekanlığa bağlı olmak üzere biri başkan 

en az üç öğretim elemanından oluşur. 

(2) Bölüm Staj Komisyonunun görevleri şunlardır:  

a) Stajlar ile ilgili “Bölüm Staj Uygulama Esaslarını” belirlemek,  

b) Staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapmak ve öğrencileri bilgilendirmek,  

c) Stajların amacına yönelik olarak yürütülmesi için gerekli izlemeyi yapmak,  

ç) Staj defterlerini ve/veya ilgili belgeleri incelemek ve stajı değerlendirmek,  
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d) Erasmus staj hareketliliğiyle ilgili çalışmalar, Bölüm Başkanlığı tarafından Erasmus staj hareketliliği esaslarına göre ayrıca 

düzenlenir. 

Staj ile ilgili Belgeler 

Madde 6 

(1) Staj ile ilgili belgeler aşağıda belirtilmiştir: 

a) Staj Başvuru Dilekçesi:  Öğrenciler tarafından bölüm başkanlıklarından temin edilerek doldurulan, dilekçedir. 

b) Staj Bilgi ve SGK Formu:  Öğrencinin tanıtma ve iletişim bilgilerini, staj yapacağı kurumu ve işveren onay bilgilerini 

içeren belgedir.  

c) Staj Değerlendirme Formu: İşyeri staj sorumlusu tarafından her stajyer için staj süresince yaptığı uygulamaları 

değerlendiren belgedir. (Staj değerlendirme formlarının staj bitiminde Bölüm Başkanlığına, staj sorumlusu tarafından 

doğrudan veya öğrenci tarafından kapalı ve onaylı zarf içerisinde ulaştırılması gerekir.) 

ç) Staj Defteri: Stajyer öğrencinin işyerinde yapılan çalışmaları günlük olarak raporladığı ve her sayfası işveren tarafından 

onaylanan defterdir.  

d) Staj Taahhütnamesi: Öğrencinin onaylanan işyerinde staja devam edeceğini; etmemesi durumunda Üniversitenin 

uğrayacağı maddi zararları karşılanacağını beyan ettiği belgedir. 

e) Diğer Belgeler:  Bölüm Staj komisyonunun belirleyebileceği ek belgeler. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Staj Dönemleri, Yerleri ve Staj Başvurusu 

Staj Dönemleri 

Madde 7 

(1) Stajlar öğretim ve sınav dönemlerini kapsayan süreler dışında ve Fakülte tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. 

Özel durumlarda öğrenim yılı içinde staj yapılabilmesi için, Bölüm Staj Komisyonunun uygun görüşü ve Fakülte Yönetim 

Kurulunun kararı gereklidir. 

Staj Yapılacak Yerler 

Madde 8 

(1) Öğrencilerin bularak önerdiği staj yerinin uygun olup olmadığına Bölüm Staj Komisyonu karar verir. Stajlar YÖK Öğrenci 

değişim programları kapsamında veya bağımsız olarak yurt dışında da yapılabilir. 

(2) Stajlar bölümlerin öngördüğü konularda ve belirlenen şartlarda, resmi veya özel kurumlarda yapılır. Ancak herhangi bir 

kurumda staj yapabilmek için stajın yapıldığı konuda uzman en az bir mühendisin veya konusunda deneyimli bir kişinin o 

kurumda çalışıyor olması gerekir. 

(3) Öğrenci, yurt dışında yapacağı staja dair gidiş-dönüş ve konaklama masraf ve yükümlülüklerini kendisinin karşılayacağını 

beyan ettiği bir yazıyı ve beraberinde staj yapacağı yerin davet ve kabul mektubunu staj yapacağı tarihten en az 1 ay önce 

Bölüm Başkanlığına vermelidir. 

Staj Başvurusu 

Madde 9 

(1) Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir. 

(2) “Staj Bilgi ve SGK Formu” önce öğrencinin staj yapmak üzere başvurduğu kurum tarafından ve ardından Bölüm Staj 

Komisyonu tarafından onaylanır. 

(3) Staj başvuruları stajın başlamasından 1 ay öncesine kadar Bölüm Başkanlığı’na bildirilmelidir. 

(4) Staj başvuruları en erken 6.yarıyılın sonu itibari ile başlamaktadır. 

Staj Süresi 

Madde 10 

(1) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri lisans diploması alabilmek için bu yönerge hükümlerine göre 

düzenlenen asgari 20 iş günlük (1 ay) zorunlu stajlarını tamamlamaları gerekir. Gönüllü staj süresi ise 10 iş günüdür. 

Staj Devam Zorunluluğu 

Madde 11 

(1) Staja devam zorunludur. 

(2) Bölümlerin Staj Komisyonları tarafından uygun görülen mazeretler nedeniyle, stajına devam edemeyen öğrenciler, devam 
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edemediği gün sayısı kadar stajının telafisini yapmak zorundadır.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Staj Uygulama Esasları ve Değerlendirmesi 

Staj Uygulama Esasları 

Madde 12  

(1) Her öğrenci staj öncesinde: 

a) Staj Başvuru Dilekçesini, 

b) Staj Bilgi ve SGK Formunu, 

c) Staj Taahhütnamesini, 

d) Staj Yeri Bilgilendirme Belgesini, bölüm başkanlığına teslim etmek zorundadır. 

(2) Staj öncesinde, öğrenci tarafından doldurulan ilgili staja ait Staj Başvuru Formu Bölüm Başkanlığına onaylatılır. Staja 

giden her öğrenci, ilgili Staj Değerlendirme Formunu staj yaptığı birimin yetkilisine verir. Bu form, staj bitiminde yetkili kişi 

(kurum veya işletme yetkilisi) tarafından doldurulup onaylandıktan sonra ağzı kapalı ve üzerinde kurum kaşesi/mührü olan bir 

zarf içinde Bölüm Başkanlığına gönderilir. Kaşe/mühür ve/veya onayı olmayan formlar değerlendirmede dikkate alınmaz. 

(3) Staj defteri, Türkçe dilbilgisi ve teknik çizim kurallarına uygun olarak okunaklı bir şekilde doldurulur. Yurtdışında yapılan 

stajlara ait defterler İngilizce olarak doldurulabilir ancak stajla ilgili belgeler staj komisyonuna Türkçeye çevrilmiş olarak 

teslim edilmelidir. 

(4) Staj raporu, staj yerindeki yetkili kişinin ünvanı belirtilerek, ilgilinin kaşe/mühür ve imzasıyla onaylanır. İmza, kaşe/mühür 

ve tarihler bulunmayan, üzerinde silinti, kazıntı ve usulüne uygun olmayan düzeltme yapılan staj raporları kabul edilmez. 

(5) Öğrenci, staj raporunu staj bitiminden sonraki dönem başladıktan itibaren en geç iki hafta içinde Bölüm Başkanlığına 

teslim etmek zorundadır. 

(6) Staj süresince öğrenci ile kurum arasında yürürlükteki mevzuata uygun olarak staj koşulları, izin, tarafların görev ve 

sorumlulukları, ödenecek ücret ve gerekli görülen diğer hususları da içeren bir sözleşme imzalanabilir. İşletme ile öğrenci 

arasında doğabilecek ihtilaflarda, Üniversite taraf gösterilemez. 

(7) Öğrenciler staj süresince Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine, staj yaptığı kurumun 

çalışma ilkelerine, iş koşulları, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallara uymak zorundadır. 

Stajın Değerlendirilmesi 

Madde 13 

(1) Staj değerlendirme formu ve staj raporu Bölüm Staj Komisyonunca incelenir. Staj değerlendirme form ve staj raporu 

incelenerek yeterli eğitim ve becerileri almış oldukları belirlenen öğrenciler, staj çalışmalarını başarı ile tamamlamış 

sayılırlar. Başarısız bulunan öğrenciler stajlarını tekrar etmek zorundadırlar. Stajlarla ilgili her türlü belge, staj 

değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra arşivlenmek üzere bağlı bulundukları Bölüm Başkanlıklarına teslim edilir. 

Staj Muafiyeti  

MADDE 14 

(1) Fakülteye yatay veya dikey geçişle gelen öğrencilerin geldikleri Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı oldukları sürede 

yaptıkları stajın bir kısmı ya da tamamı Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir. Muafiyet talebinde bulunan 

öğrencilerin durumları, Bölüm Başkanlığının görüşü dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulunda karara bağlanır ve ilgili 

belgeler öğrencinin dosyasına konulmak üzere öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yükümlülükler 

İşletmelerin Yükümlülüğü 

Madde 15 

(1) İşyeri yetkililerinin, staja katılan öğrencileri mesleki pratiklerini geliştirecek biçimde yönlendirmeleri beklenir. İşyerleri, 

staj çalışmalarında İş Güvenliği kurallarını uygulamak ve sağlamak ile sorumludur.   

Staj Yapan Öğrencilerin Yükümlülüğü 

Madde 16 

(1) Staj yapan her öğrenci, staj yaptığı işyerinin çalışma, düzen, disiplin, iş güvenliği kurallarına, ilgili yasal mevzuata uymak 

ve işyerinde kullandığı her türlü mekân, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. 

(2) Öğrenciler, staj yapılan işyeriyle ilgili bilgilerin gizliliğini korumak zorundadır. 
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(3) Öğrenciler, staj yaptığı işyerindeki sendikal etkinliklere katılamaz. 

(4) Bu yükümlülükleri yerine getirmemesinden veya getirememesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. 

Yukarıdaki hususlara uymayan veya hakkında şikayette bulunulan öğrencilere ayrıca, Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca 

işlem yapılır. 

(5) Öğrenci, belirlenen tarihte staja başlar. Stajlara devam zorunludur. Öğrenci, staj süresince zorunlu olmadıkça izin alamaz. 

Gerektiği hallerde izin süresi staj süresinin %10’unu aşamaz. Staj esnasında rapor veya izin alan öğrenci, izin veya rapor alınan 

gün sayısı kadar stajını staj sonunda tamamlar. 

(6) Staj yükümlülüğü bulunan öğrenci, staj işlemlerini tamamlamadığı sürece mezun olamaz. 

Staj Komisyonunun Yükümlülüğü 

Madde 17 

(1) Öğrencilerin staj çalışmaları, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Staj Yönergesi ve Bölüm Staj Yönergesi 

çerçevesinde Bölüm Staj Komisyonu tarafından düzenlenir ve yürütülür. 

(2) Bölüm Staj Komisyonu, görevlerinde Bölüm Başkanı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’na karşı 

sorumludur. 

Bölüm Staj Komisyonunun görevleri; 

(1) Bu Yönergeye aykırı olmamak kaydıyla kendi Bölüm Kurulunda görüşülmek üzere Bölüm Staj Yönergesini hazırlamak.  

(2) Bu yönergede bulunmayan veya açıklamaya ihtiyaç duyulan diğer hususları karara bağlamak.  

(3) Staj yerinin uygunluğuna karar vermek,  

(4) Gerekli staj belgelerini hazırlamak,  

(5) Stajların değerlendirmesini yapmak,  

(6) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu veya özel kurum ve kuruluşların bölüm için tahsis ettikleri stajyer kontenjanları varsa, 

bunları ilan etmek ve önceden belirlenmiş kıstaslara göre dağıtmak.  

Madde 18 

(1) Bölüm Staj Komisyonunun kararları yazılır, üyeler tarafından imzalandıktan sonra dosyalanır ve saklanır. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Diğer Hükümler, Yürürlük, Yürütme 

Diğer Hükümler 

Madde 19 

(1) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri stajlar süresince de geçerlidir. 

(2) Stajyerlerin staj yaptıkları kurumlara karşı kusurları nedeni ile verecekleri zararlardan Üniversite sorumlu değildir. 

(3) Bütün derslerinden başarılı olup mezun olmak için sadece stajı kalan öğrencilerin Biruni Üniversitesi Akademik Takvimine 

göre katkı payı yatırmamaları için, ilgili yarıyıl başlamadan önce staj yerlerindeki çalışmalarını tamamlamış olması gerekir. 

Aksi takdirde stajın bitimini takip eden eğitim-öğretim yılının katkı payını öderler. 

(4) Bu yönergede bulunmayan hususlar, Bölüm Staj Komisyonu Başkanı ve Bölüm Başkanı’nın önerisi üzerine Fakülte 

Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.  

Yürürlük 

Madde 20 

(1) Bu yönerge Biruni Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 21 

(1) Bu yönerge hükümleri Biruni Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür. 

 


