


ÖNEMLİ TARİHLER

• STAJ EVRAKLARI 28 HAZİRAN 2021’E KADAR TESLİM EDİLECEKTİR.

• STAJ BAŞLANGIÇ TARİHİ EN ERKEN 05.07.2021 OLMALIDIR.

• BİTİŞ TARİHİ 2021-2022 GÜZ DÖNEMİ BAŞLANGICINDAN BİR HAFTA ÖNCE TAMAMLANMIŞ
OLMALIDIR.

• Stajlar yalnızca Pazartesi günleri başlayabilir. Staj süreleri bir haftada 5 veya 6 iş günü çalışılmasına
göre değişiklik gösterir, gün hesabı buna uygun yapılmalıdır.

• Resmi tatiller staj süresinden sayılmaz.



• Pandemiden dolayı yapılamayan stajlar için (Sadece pandemi dönemine özel bir yaz döneminde 40 iş günü olacak şekilde iki stajın
da yapılabilmesi, ancak öncelikle PLN 2999 Büro Stajı daha sonra ise PLN 3999 Planlama Büro Stajı yapılmak şartıyla) iki staj aynı
yaz yapılabilecektir.

• Pandemi sebebiyle staj evraklarının online ortamda teslimi sağlanacaktır.

• Çalışma yeri amirinin doldurması gereken form (form 4) staj bitimini takiben 7 gün içerisinde ilgili komisyonca açılan mail adresine
(deusbp.stajkomisyonu@gmail.com ) gönderilmelidir.

• Staj sürecinde öğrencilerin formları yüklemeleri için belirtilen formlar; Form 1, Form 2, Form 3/Dilekçe (yurtdışında yapacaklar
için) ve staj defterinin teslimi (deusbp.stajkomisyonu@gmail.com ) mail adresine ve Deuonline (Sakai) platformu üzerinden açılan
sanal sınıfa yapılacaktır.

• Yurtdışı staj başvuruları için SGK formu (Form 3) yerine öğrenci kendi sorumluluğunu üstlendiğini belirten bir dilekçe teslim
etmelidir. dilekçe hitabı staj komisyonuna hitaben yazılmalıdır.

• a)Büro Stajı: 2. Öğrenim yılı sonunda yapılır. Süresi toplam 20 iş günüdür.
b) Planlama Bürosu Stajı : 3. Öğrenim yılı sonunda yapılır. Süresi toplam 20 iş günüdür. **

(Staj süreleri bir haftada 5 veya 6 işgünü çalışılması durumuna göre değişiklik gösterecektir. Cumartesi günü çalışılması halinde işgünü
olarak dahil edilebilecektir. Resmi tatiller staj süresinden sayılmayacaktır. Stajlar yalnızca Pazartesi günleri başlayabilir)

**Stajla ilgili detaylı bilgi için ‘ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI’ na bakınız.



1. STAJ EVRAKLARINI DOLDUR

Form 1 (1 Nüsha)

Form 2 (2 Nüsha)

Form 3/Dilekçe (1 Nüsha)

2. BELGELERİ TESLİM ET

Form 1 (1 Nüsha)

Form 2 (2 Nüsha)

Form 3/Dilekçe (1 Nüsha)

*BELGELER BELİRTİLEN 
SÜRELER İÇERİSİNDE MAİL 
ADRESİNE TESLİM 
EDİLECEKTİR. 

3. STAJI YAP

4. BELGELERİ TESLİM ET

Staj Defteri

Form 2 (2 Nüsha)

Form 4 (1 Nüsha)

*STAJ BİTİMİNDE BELGELER 
BELİRTİLEN SÜRELER 
İÇERİSİNDE MAİL ADRESİNE
ve SAKAİ ÜZERİNDEN 
AÇILACAK DERS SEKMESİNE 
TESLİM EDİLECEKTİR. Son Teslim Tarihi 28 Haziran 2021

Son Teslim Tarihi staj bitiminden itibaren 7 gün içerisinde 
gönderilmelidir.  



*28 Haziran 2021’e kadar iletilecektir. 

‘Form 1’ de yer alan;
*Öğrencinin kimlik bilgileri
*Staj Yapılacak kurum/kuruluş bilgileri bölümleri 
doldurularak

ilgili mail adresine (deusbp.stajkomisyonu@gmail.com) 
tesliminin yapılması gerekmektedir.

mailto:deusbp.stajkomisyonu@gmail.com


Staj başlangıcından önce 28 Haziran 2021’e kadar 
iletilecektir;
‘Form 2’ de yer alan;
*Öğrenci bilgileri
*Staj bilgileri
bölümleri eksiksiz doldurularak ilgili mail adresine 
(deusbp.stajkomisyonu@gmail.com) ve Deuonline
(Sakai) platformu üzerinden açılan sanal sınıfa tesliminin 
yapılması gerekmektedir.

Staj bitiminden sonra STAJ DEFTERİYLE BİRLİKTE;
*Çalışma konuları ve yapılan işler
*Çalışmanın değerlendirilmesi
bölümleri eksiksiz doldurularak ilgili mail adresine 
(deusbp.stajkomisyonu@gmail.com) ve Deuonline
(Sakai) platformu üzerinden açılan sanal sınıfa tesliminin 
yapılması gerekmektedir.

mailto:deusbp.stajkomisyonu@gmail.com
mailto:deusbp.stajkomisyonu@gmail.com


*28 Haziran 2021’e kadar iletilecektir. 

‘Form 3’ de yer alan;
*Öğrenci bilgileri
*Staj bilgileri
*Sigorta bilgileri (a) (b)

*Adres bilgileri
*Bilgilerin onaylandığına dair ad soyad, tarih, imza
bölümleri eksiksiz doldurularak ilgili mail adresine 
(deusbp.stajkomisyonu@gmail.com) tesliminin yapılması 
gerekmektedir.

(a): Yabancı uyruklu öğrenciler sigorta bilgilerinde yer alan ‘TC Kimlik 
numarası’ bölümüne pasaportlarında yer alan ve kimlik no yerine 
geçen numarayı yazacaktır.
(b): ‘SGK Sicil numarası’ yazan bölümü önceden SGK başvurusu 
yapmış ve SGK Sicil numarası olan kişiler dolduracaktır.

mailto:deusbp.stajkomisyonu@gmail.com


*28 Haziran 2021’e kadar iletilecektir.

*Bu dilekçenin sadece yurt dışında staj 
yapacak öğrenciler tarafından Form 3’ün 
yerine yazılarak ilgili mail adresine 
(deusbp.stajkomisyonu@gmail.com) 
tesliminin yapılması gerekmektedir.

mailto:deusbp.stajkomisyonu@gmail.com


• Staj bitiş tarihinden sonra 7 (Yedi) gün içinde 
STAJ YAPILAN KURUM TARAFINDAN ilgili 
komisyonca açılan mail adresine 
(deusbp.stajkomisyonu@gmail.com) 
gönderilecektir. 

• T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın 
13.04.2017 Tarih ve 50332307/193 Sayılı 
yazısına istinaden öğrenciye İşletme 
tarafından ücret ödenmesine ilişkin belge 
(İşletme tarafından onaylı bordro veya 
banka dekontu) bu form ile beraber 
gönderilecektir.

• Islak imzalı olarak taratılıp online ortamda ya 
da belge posta yoluyla veya elden kapalı zarf 
içerisinde iletilecektir. 



• 2999 Büro Stajı ya da 3999 Planlama 
Büro Stajı’ndan hangisi yapıldıysa 
Staj defterinin önünde yer alan 
sayfadaki ilgili alan, öğrenci bilgileri, 
staj bilgileri, Başarı durumu, imza ve 
mühür olacak şekilde eksiksiz 
doldurulmalı.

• Yukarıda bahsedildiği şekilde 
eksiksiz doldurulan defterler staj 
bittikten sonra Form 2 ile birlikte 
deusbp.stajkomisyonu@gmail.com  
mail adresi ve Deuonline (Sakai) 
platformu üzerinden açılan sanal 
sınıf üzerinden teslim edilecektir.

Kurum yetkilisinin imzasıyla birlikte mutlaka kurum 
mührü olması gerekmektedir.



• Stajın ilk sayfasında yer alan 
Çalışma Konusu, Çalışma Yeri, 
Çalışma Tarihi, Çalışma Amiri ve 
Açıklama yerleri tam olarak 
doldurulacak.

• Staj defteri her sayfası 1 hafta 
olacak şekilde toplam 4 sayfa 
doldurulacak (istenirse ekler 
kısmına yapılan işler veya ekstra 
bilgi ve belgeler eklenebilir) ve 
doldurulan bu dört sayfanın her 
biri ve defterin ön bilgilendirme 
sayfası kurum tarafından imza ve 
kurum mührüyle onaylanacaktır.

Kurum yetkilisinin imzasıyla birlikte mutlaka kurum 
mührü olması gerekmektedir.


