
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK 

FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI 

AMAÇ 

Madde 1. Bu staj uygulama esaslarının amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık 

Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans programında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim süreleri içerisinde 

edindikleri teorik bilgi ve becerilerini arttırmaları, iş ve meslek hayatına ilişkin deneyimler kazanmaları için 

yükümlü oldukları stajlara ilişkin fakülte yönetiminin, staj komisyonunun, işyerinin ve öğrencilerin uymaları 

gereken usul ve esasları belirlemektir. 

KAPSAM 

Madde 2. Bu staj uygulama esasları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans programında öğrenim gören öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışı iş yerlerindeki 

eğitim, uygulama ve stajların planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili esas ve 

usulleri kapsar. 

DAYANAK 

Bu uygulama esasları, 21/6/2020 tarihli ve 31162 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 11 inci Maddesinin üçüncü fıkrasına 

dayanılarak ve 17/6/2021 tarihli ve 31514 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretimde Uygulamalı 

Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır. 

 TANIMLAR 

Madde 3. Bu staj uygulama esaslarında geçen; 

a) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini, 

b) Senato: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu, 

c) Rektörlük: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünü, 

d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığını, 

e) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu, 

f) Staj Komisyonu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

Bölümünde Staj İşlemlerinden Sorumlu Staj Komisyonunu, 

g) Staj Dosyası: Öğrencinin staj yaparken yaptığı çalışmalarla ilgili staj komisyonu tarafından belirlenen 

şekilde hazırladığı dosyayı, 

h) Staj Sorumlusu: Staj yapan öğrenciye kurumda doğrudan doğruya iş ve görev veren ve onu denetleyen kişiyi, 

i) Staj yeri/iş yeri: Öğrencinin staj yaptığı yurt içi/yurt dışı kamu veya özel kurum veya kuruluşu, 

j) Stajyer: Staj yapan öğrenciyi ifade eder. 

 
MESLEK STAJLARI 

Madde 4.  

(1) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

öğrencileri, üniversitenin Ön Lisans ve Lisans Eğitim-öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki Esaslara göre staj 

yaparlar. 

(2) Staj, Bölüm Staj Komisyonu’nun uygunluğunu kabul ettiği resmi veya özel sektör kuruluşlarında 

yapılır. 

(3) Staj tarihleri eğitim-öğretim programını aksatmayacak şekilde ve eğitim-öğretim programı dışındaki 

zamanlar içerisinde yapılır. 

  



STAJ KOMİSYONU 

Madde 5.  

(1) Staj ile ilgili tüm süreçleri planlamak, değerlendirmek, denetlemek ve öğrencilere yardımcı olmak 

amacıyla Fakülte Staj Komisyonlarının oluşturulması Bölüm Başkanlıklarının görev ve yetkisi altındadır. Bölüm 

staj komisyonu, Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilen, en az biri öğretim üyesi olmak üzere üç veya beş 

öğretim elemanından oluşur. Komisyon başkanı ve üyeleri bölüm başkanı tarafından üç yıl süreyle 

görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan 

üyelerin yerine, üyelerin ait olduğu bölümden veya yakın bölümden olmak üzere aynı usulle yeni bir 

görevlendirme yapılır. 

 

(2) Staj komisyonunun görevleri; 

a) Stajlarla ilgili programlar ve esasları belirlemek, 

b) Staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapmak (öğrencilerin yapacağı zorunlu stajla ilgili iş ve işlemleri 

belirlemek), 

c) Öğrencilerin bu uygulama esasları hükümleri doğrultusunda staj ve eğitim uygulaması yapabilmeleri 

için toplantılar düzenlemek, 

d) Staj dosyasını ve sicil fişlerini incelemek ve bunları değerlendirmek (Staj sonrası mülakat sınavı ve staj 

defteri değerlendirilip başarı durumları “başarılı”, “başarısız” şeklinde karara bağlayarak öğrencilere duyurmak) 

e) Stajın değerlendirilmesine ilişkin itirazları ve muafiyet taleplerini değerlendirmek, 

f) Stajlarla ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak. 

 

(3) Program staj koordinatörünün görevleri; 

a) Staj komisyonu üyeleri ile iş birliği içinde program öğrencilerini staj konusunda bilgilendirmek ve 

yönlendirmek, 

b) Öğrencilerin staj yerlerinin uygun olup olmadığı hususunda karar vermek, 

c) Staj yapması uygun görülen öğrencilerin listesini bölüme teslim etmek, 

d) Staj dosyasının bu uygulama esaslarına uygunluğu hususunda değerlendirmesini yapmak, eksikliklerin 

tamamlanmasını sağlamak,  

e) Değerlendirme raporunu komisyona sunmak. 

 

 
STAJ ÇALIŞMASI VE SÜRELERİ 

Madde 6. 

(1) Staj çalışmaları bölüm akademik kurulu tarafından önerilip Bölüm Başkanı tarafından onaylanır. 

Onaylanan dosyalar daha sonra Fakülte dekanlığına iletilir. Onaylanan stajlar bölüm staj komisyonu tarafından 

izlenir ve yürütülür. 

(2) Fakültemiz, Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri 4. yarıyıl sonunda 30 iş günü fidanlık stajı ve 6. 

yarıyıl sonunda 30 iş günü ofis stajı olmak üzere toplam 60 iş günü (zorunlu) staj yapacaklardır.  

(3) Stajların başlama ve bitiş tarihleri staj komisyonunun önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu’nca saptanır. 

Tüm derslerinde başarılı olmuş ya da devam koşulunu sağlamış öğrencilerin eğitim öğretim dönemi içerisinde 

staj yapma taleplerine ilişkin karar Staj Komisyonu’nca belirlenir. 

(4) Staj tamamlanmadıkça öğrencilere diploma veya mezuniyet belgesi verilmez. 

(5) Normal şartlar altında staj yapan öğrenci bir iş yerinde en az 15 iş günü en çok 40 iş günü staj yapabilir. 

Ancak, çeşitli nedenlerden dolayı stajı eksik olanlarda bu koşula bakılmaz ve stajında eksik olan gün sayısı kadar 

öğrenciler staj yapabilir. Yurtdışında staj yapan ve stajı eksik olan öğrenciler, stajındaki eksik günleri yurtdışı 

veya yurtiçinde yapacağı staj ile tamamlayabilir. 

(6) Stajla ilgili istisnai durumlar fakülte Bölüm Staj Komisyonu tarafından karara bağlanır. 

(7) Staj yapılan iş yerinin hafta sonları da faaliyette bulunması durumunda, bu hususu belgelemek şartıyla 

öğrenci hafta sonu da staj yapabilir. 

(8) İsteğe bağlı staj süresi, öğrencinin kayıtlı olduğu programın zorunlu staj süresini aşamaz. 

  



STAJA DEVAM ZORUNLULUĞU  

Madde 7.  
(1)  Stajlara fiilen devam zorunluluğu vardır. Stajyer öğrenci, iş yerinin programına ve çalışma saatlerine 

göre staja devam etmek zorundadır. 

(2)   Öğrenci devamsız günleri için mazeretini belirten dilekçeyle ve varsa belgesini de ekleyerek ilgili 

birime başvuru yapar. Başvuru ilgili birim tarafından Koordinatöre iletilir. Koordinatör gerekli değerlendirmeyi 

yapar ve nihai kararı Komisyon verir. Mazereti kabul edilen öğrenciye devamsızlık süresi kadar iş günü staj 

süresine eklenir. Bu durumda öğrencinin eksik günleri için ek sigorta işlemi yapılır. Ancak mazereti, komisyon 

tarafından kabul edilmeyen öğrencinin ek sigorta giderleri kendisi tarafından karşılanır. 

(3)   Öğrencinin stajdan vazgeçmesi halinde, üç iş günü içerisinde ilgili birime bilgi vermesi zorunludur. 

Aksi halde fazla yatırılan sigorta giderleri, öğrenciden tahsil edilir. 

 

STAJ YERLERİ VE STAJIN UYGULANMASI 

Madde 8. 

(1)  Stajlar, Fakültelerin ilgili birimleri ile konularla ilgili Bakanlıklara ait kuruluşlarda, özel kuruluşlarda 

ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarda yapılır. 

(2)  Yurt dışında staj yapmak isteyen öğrenci, stajını değişim programları kapsamında gerçekleştirebilir. 

(3)  Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir. Koordinatörün veya komisyonun staj yeri bulma 

konusunda bir yükümlülüğü yoktur. 

(4)  “Staj Başvuru Formu” Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi resmi internet sitesi üzerinden temin edilir. 

(5)  Öğrenci staj yapacağı kuruluştan ilgili yetkilinin öğrenciyi kabul edildiğini belirten imzalı staj başvuru 

formunu bölüm staj komisyonu başkanına imzalatıp onay aldıktan sonra fakülte öğrenci işleri staj yetkilisine 

teslim eder. Bu şartları yerine getiren öğrenciler söz konusu yerlerde staj yapabilirler. 

(6)  Öğrenci staj süresince staj konusu ile ilgili yetkililer tarafından verilecek çalışmaları yapmak ve bu 

çalışmalara katılmak zorundadır. 

(7)  Öğrencilerin buldukları staj yerlerinin uygun olup olmadığına Koordinatör karar verir. Koordinatörün 

staj yerlerinin uygun olmadığına ilişkin kararına itiraz, Koordinatöre yapılır. Koordinatör itiraz ile ilgili görüşünü 

de belirtmek suretiyle durumu Komisyona iletir. Komisyon gerekli incelemeyi yaparak nihai kararını verir. 

(8)  Geç staj yapan öğrencilerin mezuniyet tarihleri, mesleki staj kabul tarihinden sonraki İlk Cuma 

günüdür. 

(9)  Staj dosyaları ilgili yılın akademik takvimde belirtilen tarihe kadar bölüm staj komisyonu başkanlığına 

şahsen imza karşılığında veya posta/kargo ile göndermesi gerekir. Belirtilen tarihten sonra teslim edilen staj 

dosyaları bir sonraki yarıyıl/yıl için değerlendirmeye alınır. Staj dosyasının posta veya kargo yoluyla 

gönderilmesi durumunda yaşanacak gecikmelerden veya kaybolmalardan öğrenci sorumludur. 

(10)   Öğrenciler staj çalışma konularına uygun olarak katıldıkları çalışmaları staj defterlerine günlük olarak 

yazmakla yükümlüdürler. Staj defteri peyzaj mimarı unvanı olan staj amiri veya yetkilisine onaylatılır ve gerekli 

görülürse çalışma konuları ile ilgili bilgi belge, fotoğraf, proje vb. dokümanlar staj defterine eklenebilir. Staj 

sonunda “Staj Defteri” staj takviminde belirtilen tarihler arasında öğrenci tarafından staj komisyonuna kapalı 

zarf içinde posta ile veya elden teslim edilir. 

(11)  Staj programlarının uygulanmasından Staj Komisyonu sorumludur. 

  

Madde 9. Öğrencilerin staja başlayabilmeleri için Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde en az dört yarıyıl eğitim almış 

olması gereklidir. 

 

Madde 10. Öğrenci stajını yurt içinde veya yurtdışındaki Peyzaj Mimarlığı ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren 

en az bir Peyzaj Mimarı bulunan kamu veya özel kuruluşlarda yapmak zorundadır. Peyzaj Mimarı bulunmayan 

kuruluşlar için dilekçe ile başvuru yapılır ve bu kuruluşlarda Staj Komisyonu tarafından verilen onay 

doğrultusunda staj yapılabilir. Ancak Orman Genel Müdürlüğüne bağlı fidanlıklarda ve yurt dışında staj yapılan 

kuruluşlarda Peyzaj Mimarı bulundurma şartı aranmamaktadır.  

 

Madde 11. Staj sicil fişleri stajın bitiminde staj amiri tarafından staj defterinden kopartılarak gizlilik kurallarına 

uygun şekilde posta ile ya da ağzı kapatılarak kaşe veya mühürlü bir zarf içerisinde staj yapan öğrenci ile elden 

imzalı ya da kargo posta yoluyla Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığı adına Bölüm Sekreterliği’ne gönderilir. 

 



 

Madde 12. Staj sırasında bir iş günü en az 8 saatlik çalışma gerektirir. Günde 8 saatten fazla çalışan kurumlardaki 

stajlar 8 saat üzerinden kabul edilir. Öğrenci gece vardiyalarında çalışarak staj yapamaz. 

 

Madde 13. Yabancı uyruklu öğrenciler, stajlarından sadece birini kendi ülkelerinde yapabilirler. 

 

STAJ DENETİMİ 

 

Madde 14.  

(1)  Stajyerler, Koordinatör veya görevlendirilen öğretim elemanları tarafından, staj yaptıkları işyerlerinde 

denetlenebilirler. Ayrıca, öğrencilerin stajları saha ziyaretleri, telefon, elektronik yazışmalar veya diğer yollarla 

sorgulanabilir. 

(2)  Staj yerinin coğrafi yerleşim olarak ilgili bölümün bulunduğu ilden farklı bir ilde bulunması durumunda, 

staj denetimi kabul edilmesi halinde, başka bir üniversitenin veya kamu kuruluşunun elemanları vasıtası ile de 

yaptırılabilir. Bu şekildeki denetimlerde bir Ziyaretçi Değerlendirme Formu düzenlenir ve öğrencinin kayıtlı 

olduğu ilgili birime gönderilir. 
 

STAJ MUAFİYETİ 

 

Madde 15.  

(1)  Öğrenim gördüğü alanla ilgili en az altı ay çalışmış olan ve bu durumunu belgeleyen öğrenciler 

ile daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görürken staj çalışmasını tamamlamış 

öğrencilerin programdaki staj/stajlardan muaf olabilmeleri için yaptıkları başvurular, komisyon tarafından 

değerlendirilir. Staj muafiyet başvurusu, komisyonun teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. 

(2)  Dikey geçiş sınavı ile gelen öğrencilerin daha önce yapmış oldukları stajlar muaf edilmez. Bu 

öğrenciler stajlarını bu Yönergeye uygun olarak yeniden yaparlar. 

 

DİĞER HÜKÜMLER 

Madde 16. 

(1)    Staja başlayacak öğrencilerin SGK girişleri tahakkuk birimi tarafından yapılır. 

(2) Öğrenci "Yüksek Öğretim Kurumlan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği"nin yanında stajını 

sürdürdüğü iş yerinin çalışma, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallarına uyar. Kurallara aykırı hareket 

eden öğrencinin durumu, işveren tarafından ilgili birime yazılı olarak bildirilir. 

(3) Öğrencinin staj yerine vereceği zararlardan, Üniversitenin herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

(4) Staj dosyası teslim tarihinden itibaren iki yıl süre ile ilgili birim tarafından saklanır. 

 

STAJYER ÖĞRENCİNİN ÜCRET, İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI DURUMLARI 

 

Madde 17.  

(1)  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi staj yapan öğrencilerine staj süresince herhangi bir ücret 

ödemesi yapmaz. 

(2) Stajyer öğrencilere ücret ödemesi 3308 Sayılı Kanun’un 25 inci maddesinin birinci fıkrası 

çerçevesinde, staj yapılan işyeri tarafından yapılabilir. 

(3) Staj sırasında hastalanan veya hastalığı sebebiyle staja beş iş gününden fazla devam edemeyen ya 

da bir kazaya uğrayan stajyerin stajı kesilerek, durumu birime kurumsal e-posta ile bildirilir. İlgili staj 

komisyonu öğrencinin durumu hakkında karar verir. 

(4) Öğrencinin staj eğitimi sırasında işyerinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek 

hastalıklarından 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince staj yapılan işyeri sorumludur. 

 

ÇİFT ANA DAL PROGRAMI YAPAN ÖĞRENCİLERİN STAJ GEÇERLİLİĞİ 

 

Madde 18. 

(1) Çift ana dal yapan öğrencilerin ana dal bölümündeki stajları, komisyon tarafından değerlendirilir. 



Yapacağı stajın her iki dalda da geçerli sayılması talebinde bulunacak olan çift ana dal öğrencilerinin, staja 

başlamadan önce staj yerinin uygunluğu konusunda her iki bölümün staj komisyonlarının onayını almaları 

gerekmektedir. Kendi ana dalındaki stajın bir kısmı veya tamamı ikinci ana dalda da kabul edilme koşulları, 

her iki bölüm staj komisyonunun ortak değerlendirmesi sonucunda karara bağlanır. 

 
STAJLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Madde 19.  

(1)   Öğrencinin staj dosyası, içerdiği bilgiler, yazım şekli ve işyerinden gelen staj sicil fişi de göz önüne 

alınarak staj komisyonu tarafından incelenir. Komisyon tarafından uygun görülmeyen stajlar, gün sayısı ve staj 

konusu belirtilerek, kısmen veya tamamen ret edilebilir.  

(2)    Komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda staj doyasında, belgesinde düzeltme istenen 

öğrenci, kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde istenen düzeltmeyi 

gerçekleştirmek zorundadır. Aksi takdirde stajı reddedilmiş sayılır ve öğrenciye yazılı olarak bildirilir. 

(3)    Birbirine benzeyen, aynı konuları içeren, bir başka staj dosyasından kopya edildiği izlenimi veren ve 

ders kitaplarındaki bilgilerden oluşan staj dosyaları, dosyayı, teslim eden öğrencinin staj sicil fişlerine 

bakılmaksızın tamamen ret edilir. 

(4)    Staj raporlarının incelenmesi sonucunda staj evrakında ve belgelerinde tahribat yapan veya staj yerine 

devam etmediği halde staj raporu düzenleyip teslim ettiği belirlenen öğrenciler hakkında, Yüksek Öğretim 

Kurumlan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde soruşturma açılır. 

(5)    Komisyon, staj dosyasını şekil ve içerik yönünden yeterli bulursa öğrencinin stajını kabul edebileceği 

gibi gerekli görürse ilgili öğrenciye bir mülakat veya uygulama da yaptırabilir. Staj çalışması basarısız 

değerlendirilen öğrenciler değerlendirme sonuçları yazılı olarak elektronik posta veya elden teslim yoluyla 

bildirilir.   

(6)   Staj sicil formunda yer alan değerlendirme maddelerinin herhangi ikisinden 60 puanın (orta) altında 

not alan öğrencinin o stajı dosyasına bakılmaksızın tamamen ret edilir. 

(7)     Staj sicil formu bölüme ulaşmayan öğrencilerin stajı kabul edilmez. 

(8)    Staj sicil formunun postadaki kayıplarından ve gecikmeden Bölüm Öğrenci İşleri, Bölüm Başkanlığı 

ve Staj Komisyonu hiçbir şekilde sorumlu değildir. 

(9)   Staj çalışması kabul edilen öğrencilerin staj çalışmasına ait bilgilerinin öğrenci bilgi sistemine veri 

girişleri öğrenci işleri tarafından yapılır. 

(10)  Staj değerlendirme sonuçlarına itirazlarda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

 

YABANCI ÜLKELERDE STAJ 

 

Madde 20.  

(1) Öğrenciler stajlarını Türkiye dışındaki ülkelerde de yapabilirler. Türkiye dışında staj yapmak isteyen 

öğrenciler stajlarım Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği (The International fort he Exchange 

of the Students for Technical Experince) IAESTE (http://iaeste.org.tr/) kanalı ile gerçekleştirebilirler. 

(2) Öğrenciler Türkiye dışındaki yabancı ülkelerde kendi imkanları ile de staj yerini bulup Bölüm staj 

komisyonuna onaylatarak yapabilirler. 

(3) Yurt dışında yapılan stajlarda hazırlanan staj dosyaları Türkçe ya da İngilizce düzenlenmiş olmalıdır. 

Bu dillerin dışındaki bir dilde yazılan dosyalar, öğrenci tarafından noter tasdikli olarak tercüme ettirilmelidir. 

YÜRÜRLÜK 

Madde 21. Bu staj esaslarını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj 

Mimarlığı Bölümü Staj Komisyonu Başkanlığı yürütür. 


