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MAIMAT{A Utl ivg nsirnsi
rnxNot,o.li FAKULTESI
STAJ I VC II UYGULAMA Y6I,'{CRCTSJ
Amag

MADDE 1 - (1) Bu Ydnergenin arnacr, Marmara Universitesi Onlisans ve Lisans Efitim-Ofretim
ve Srnav Ydnetmelifii geregi, Teknoloji Fakiiltesi Bcjliimleri lisans 6fretimi kapsamrndaki
stajlarrnrn gergekleqtirilmesinde uyulmast gereken esaslarr belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (l) Bu Ydnerge, Marmara Universitesi Onlisals ve Lisans Egiiim-Ogretim ve Srnav
Y6netrnelili gere$i, Teknoloji Faktltesi Boliimleri lisans o[rencilerinin <ifrenim siresince
yaprnakla yiikiirnlii olduklan staj galgmalannrn ilkelerini, uygularna ve delerlendirme kurallannt
kapsar.
\
Dayanak
MADDE 3 - (l) Bu Yrinerge, Marmara Universitesi Onlisans ve Lisans Epitim-Opretim ve Stnav
Y6netmeli[i'nin 9 uncu tnaddesinin 3 tincii ftkrastna dayanrlarak hazrrlatmtgttr.

Tanrmlar
MADDE 4 - (1) Bu Y<inergede gegen;
a)

Biiliim: Marmara Universitesi Teknoloji

Fakriltesine bafh Bdliimleri,

b) Fakiilte: Marmara Universitesi Teknoloji Fakiiltesini,
c) Fakiilte Kurula.' Mar-mara U-niversitesi Teknoloji Faktiltesi Faktilte l(urulunu,
d) Ybnetim Kururla.' Marmara Universitesi Teknoloji Fakiiltesi Fakiilte Ydnetim

Kurulunu,
e) isyeri E{itimi'. Matmara iiniversitesi Teknoloji Faktiltesi iqyeri Elitimi Ydnergesine
konu e[itirni,

f) Staj Kombyonu: Marmara

Universitesi Teknoloji Fakiiltesi Bdliimleri

staj

Kornisyonlannt,
g) K_ur um : Ogrencinin.staj yapacagr/yaptl$ kurumu,
p) O!renci: Marmara Universitesi Teknoloji Fakiiltesi'ne kayth d[r'encil,
h) Stajyer: Staj yapan Marmara Universitesi Teknoloji Fakiiltesi dlrencisini,
) Universite: T.C. Marmara Universitesihi

ifade eder.

Staj Siiresi ve Dtinemle ri
MADDE 5 - (1) Teknoloji Fakiiltesi Boliimleri olrencileri mezln olup lisans diplomalannr
alabilmek igrn bu Y6nerge kurallan gergevesinde, <jzel velveya kamu kurumlannda toplam yetmig
iki iq giinii staj yapmak zorundadirlar.
(2) Staj, otuz altr ig gijniinden olugan Siaj I ve Staj II olmak iizere iki ana bdliimden olugur.
Staj I'i tamarrlamayan rifrenciler Staj Il'y yapamaz. Staj I ve Staj ll'yi tamamlamayan 6lrenciler
igyeri Efiitimi de yapamaz.
(3) Brjliimlerdeki 6lrencilerin staja baglayabiln-resi igir, en az dort yanytl e$itim g<itmiig
olmalan gerekrnektedir.
(4) Staj siiresinin hesaplalmasrnda, bir tam ig giin0 sekiz saat olarak hesaplanrr, bir hafta
beg iE giinii olarak kabul edilir. Aneak, yasal olarak Cunrartesi giinii gahgrlan igyerlerinde tilrenci
bu durunu belgelendirdili takdirde, Cun:artesi giinii staj igir-r alttnct i9 giinii olarak kabul edilir.
Pazar ve resmi tatil giinlerinde yaprlan gaLgmalar staj siiresinden sayrlmaz. Olrencilsr staj
yapacaklan iEyerinin gahgrna saatlerine uyrnak zorundadtr.
(5) Stajlar yaz tatilinde ve/veya on sekiz iq giiniine tekalriil ettili takdirde sdmestr tatilinde
(e[itirn-ofiretirn d6nenleri vs d6nem sonu srnav haftalan drgurda kalan siirelerde) yaprlabilir.
I

Derslerini tamamlamr$ ve rnezuniyet igin saclece staj eksi$i kahnrg ofirenciler ile bir yarryrl iginde
tiim derslerinden devam zorunlulufu olmadr[r belirlenen beklerneli o-erencilere bu kural
uygulanmaz.

(6) Zorunlu hallerde, oSrenci stajrnr, stajrn yer aldrfir yarryrla bakrhnaksrzrn;

devam
ders sayrsmrn az oldu$u ddnemin iginde b<iliim staj

rnecburiyetinin olmadrpr veya kayrth oldu[u
kornisyonunun o drinem igin belirleyece[i gtirilerde yapabilir.

(1)Yaz okulundan ders alan o[renciler, en az on sekiz ig giinti staj yapabilecek durumda
olmalan ve bu hususu belgelemeleri gartryla, boltim staj komisyonuna baqvurabilirler.
BaEvurulannrn boliim staj komisyonu tarafindan kabul edihnesi halinde stajlannr yapabilirler.

(8) Stajm veya stajrn ilgili Bolum Staj Komisyonu tarafindan onaylanmr$ krsrmlannm
kesintisiz yaptlmast esastrr. Ancak stajyer ofrencinin Boliim Staj Komisyonu tarafindan kabul
edilebilir bir mazeretinin bulunmasr dururnunda staj arahkh olarak da yaprlabilir.
Staj Yerleri ve Stajrn Yiiriitiilmesi
MADDE 6 - (l) O[renciler stajlarrnr mesleklerinin uygulandrlr Ytikseko$retirn
Kurumlartnln laboratuvarlan, atolyeleri ve uygulama merkezlerj dahil olmak ilzere yurt igi veya
yurt drgr kamu/<jzel kurum, kurulug ve igyerlerinde yaparlar. Sadece pazarlama ve satrg yaprlan
yerlerde staj yaprlamaz.
(2) Staj yeri buhna yi.iktrmlilliipti <igrenciye aittir. Ancak, stajrn bulunan yerde yaprlabilmesi

staj komisyonun bu yere iligkin staja uygunluk kararr ile saflanrr. Boliimler, ofrencilerinin
istenilen nitelikte staj yeri bulabilmelerini kolaylagtrrmak iqin, iqyerleri nezdinde gerekli temas ve
giri giml erd e.bulunurl ar.

(3) O$renciler, yapmak zorunda olduklan stajlannr, d[retim programlnl aksatmayacak
qekilde yurtdrgrnda da yapabilirler. Yurtdrqr staj kabul belgeleri ilgili staj kornisyonu tarafindan
de[erlendirilerek yurtdrgrnda staj yaprhp yaprhnamasma karar verilir. Yurtdrqtnda yaprlan stajlarda
sa$hk, seyahat, vb. sigorta bedelleri olrencinin kendisi tarafindan kargtlanrr.
(4) 3308 sayrh Mesleki Efitim Kanunu ve 5510 sayrh Sosyal Sigortalar ve Genel Sa[hk
Sigortasr Kanununun 5 inci maddesinin (b) bendi gere[ince zorunlu staja tabi tiim ofl-rencilere "ig
Kazast ve Meslek Hastahlr Sigortast" yaplhr ve sigorta primleri Universite tarafindan odenir.
Bunlardan bakrnakla yiilctimlti olunan kigi durumunda olmayanlar hakkrnda aynca genel saghk
sigortasr hiiktimleri uygulanrr. Bu nedenle, staj yapacak ogrencilerin, sigorta iglemlerinin
yaprlabilmesi igin kendilerinden istenen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir,
(5) Ofrenci kendi rntjhendislik alanr ile ilgili boltirn staj kornisyonunun staj yeri olarak
uygun gordiilti bir igyerinde gahgryor ise, staj igin gerekli olan iglemleri tamamlamak kaydr ile
gahgtrfir kurumda staj yapabilir.
(6) Staj yerlerinin belirlenmesi ve stajrn ytirtiti.ilmesi gibi yonergede yer ahnayan hususlar,
ilgili b<iliimlerin staj uygulama esaslarrnda aynnhh olarak belirlilir. dlrencilerin intemet
iizcrinden boltim staj uygulama esaslanna erigmesi sa$anlr.
(7) Stajlara devam zorunluclur.
(8) O$renciler staj si.iresince Ytiksekofretirn Kurumlan Ogrenci Disiplin Yonetmeli[i
hiiktimlerine; staj yaptlgr kurumun gahgrna ilkelerine, ig kogullan, disiplin ve ig grivenliSine iligkin
kurallarrna ve ilgili yasal mevzuata uyrnak zorundadrrlar.
(9) Staja baglayan d[renci, staj komisyonunun onayr olmadan staj yerini de[igtiremez;
defiqtirdi$i takdirde yaprlan staj gegersiz sayrlrr.
(10) Staj yapllan iqyerine, izinsiz veya mazeretsiz tiq giin iist tiste devamsrzhk yapan
o$rencinin stajrna son verilir ve durum ilgili Boi0m BagkanhSrna bjldirilir.
(1 1 ) Briliimler, staj yerlerinde ofrencilerin gahqmalannr izleyebilir.
(12) .Ofrencilerin staj yaptrklart kurumlara, kencli kusurlu davranrglan ile verecekleri
zararlar dan Universite sorumlu de$ildir.
(13) Universite staj yapan olrencilere bir ijcret odernekle ytiktimlii defildir. dgrencilerin
staj yaptrklart kururn ile aralanndaki rnali iligkiler, higbir bigimde Un:iversite'ye yiikiimltiliik

getinnez.

?

Staj Komisyonunun Giirevleri
MADDE 7 ' (1) Iqyeri tarafurdan imzalanmrg ve kageleirmig "Staj Kabul Formu" ile baqvuran
dfrencinin, "staj yeri, staj baglangrg ve biti$ tarihled vb. bilgileri" inceleyerek staj yeri ve
tanhlerinin uygun olup olmadr!tna karar verir.
(2) Gerekli durumlarda stajrn kalitesi ve kurallara uygunlugunu izlernek iizere igyerleri ile
iletigime gegerek denetim yapar.
(3) Staj iptali igin dilekqe ile baqrT:ran rifrencilerin taleplerini de[erlendirir.
(4) Staj sonunda staj raporlannr teslin alarak degerlendirilmesi iqlemlerini y0riitiir.
(5) Ogrencilerin sosyal grivenlik sistemine prim 6deme girig ve grkrqlarrnrn zamanrnda
yaprlmasrm sallamak igin

ilgili biiro elemanlanyla iletiqim saflar.

Staj siiresince uyulmasr gereken kurallar
MADDE 8 - (1) Stajyer 6lrericiler igin Yiiksek Olretim Kurumlan Disiplin Yonetmelili
hii4<iimleri staj srrasrnda da gegerlidir.

(2) Stajyer 6lrenciler, staj yaptrklan kurumlann mevzuatlanna, gahgma kogullanna,
disiplin ve ig emniyetine iligkin kurallanna uymak zorundadrrlar. Stajyer 6frenciler grev, g6steri,
yiiriiyiiq veya ig yavaglatrna eyleminde bulun amazlar.
(3) Stajyer 6frenciler, staj siresi boyunca Kurumca belirlenmig bulunan bir lisans mezunu
ye&ilinin g6zetiminde bulunurlar. Stajyer d[renciler, staj siiresince staj konusu ile ilgili yetkililer
tarallndan verilecek galrgmalan yaprnak ve bu qahqmalara katrlmak zorundadrrlar.
(4) Stajyer olrenciler staj yerinde kullandrklan malzeme, alet ve her tiirlii cihaz ve
makineleri gereli gibi kullanmakla y'tikiimliidiirler. Dikkatsiz ve dzensiz davranrglanndan dolayr
rneydana gelebilecek maddi zararlardan stajyer oflrenciler sorumludur.
(5) Olrenci, staj yaphgr kurumun mesai saatlerine uymak zorundadrr. Olrcnci staj
silresince zorunlu ohnadrkga izin alamaz. Gerektili hallerde staj yerinden izin bir giin dnceden
altntr. Kullanllan izin giin sayrsr staj sriresinin y0zde onunu agamaz. Staj yaparken zorunlu olarak
izin veya rapor alan dlrenci, izinli oldufu giinlerin stajrnr, aym stajln sonunda tamamlar. Bu
miimkin defilse, staj eksik olarak deSerlendirilir. lzinsiz veya mazeretsiz olarak devamsrzhsr olan
stajyer dlrencinin bu durumu, Kurum tarafrndan B<iliirn Staj Kornisyonuna bildirilir ve ci[rencinin
stajr iptal edilir.
(6) Sapl* raporu ahnmadrkga, hastaftk nedeniyle ige devamsrzhk yapiamaz. Staj siiresi,
rapor siiresi kadar uzatrlrr. Aksi takdirde staj gegersiz ve 6frenci bagarrsrz sayirr.
(7) Olast bir i9 kazasr gerqeklegmesi durumunda, Kurum Yetkilisi, anrlan kanun hiikiimleri
gergevesinde, d[rencifi en yakrn salhk kurumuna ydnlendirip, durumu SGK ve Dekanhla
bildirmekle yiikiimliidiir.
Stajrn deferlcndirilmesi

MADDE 9 - (1) Her dfrenci, yaptrgr staj ile ilgili olalak, btjliini staj uygulama esaslannda
belirtilen iqerikte ve M.U. Fen Bilimleri Lisansiistii Tez Yaztm Formatrnda bir staj raporunu
haztrlamak ve bdliim bagkanhlrna teslim etmekle yiikiimliidiir. Staj raporunu stiresi iginde b6liim
bagkanltltna teslim etrneyen rilrerrcilerin staj qahgmalan gegersiz ve bagansrz saylrr. Staj
raporlart, staj bitiminden sonra en geg otuz giin iginde (staj bitimini izleyen yarryrhn ikinci haftasm
geqrneyecek qeki)de) bdliirn baqkanh[rna tcslim edilir.
(2) Fakiiltede yaprlacak stajlarda ayrrca bir staj dosyasr diizenlenmez, briiiirn bagkanhgrnrn
teklifi ve dekanhEln onayl staj dosyasl yerine gcger.
(3) Olrenci, staja baglarken "Staj Deperlendirme Formu"nu Kurum yetkilisine vermek ve
staj bitiminde kurum yetkilileri tarafindan onaylanan bu formu b6liim staj komisyonuna teslim
etmekle ytikilmliidrir.
(4) Staj raporu, staj komisyonu larafindan incelenerek bahar d<inemi derslennin
baglangrcrna kadar delerlendirilir. Komisyon, gerek dul,rnasr halinde stajryla ilgili olarak

o[rencinin kendisi

ile miilakat yapabilir, uygulama yaptrrabilir rze/veya raporunun

yeniden

yazrlmasrnr talep edebilir.
(5) d[rencinin stajdan bagansrz bulunmasr halinde, zonrnlu staj tekrar edilir.

Muafiyet
MADDE 10 - (l) Dikey gegigle boliimlere intibah yaprlan veya yatay gegigli ofrencilerden, daha
once ofirenim gordtkleri ytikseko$retim kurumlannda o$renimleri srrasrnda staj yapanlarrn staj
muafiyet ve yeniden iste$e bafh bir bagka birirnde staj yaprna istekleri bdliim staj komisyonu
taraftndan incelenir. Komisyonun gor09ti, Boltim Bagkanh[r tarafindan Dekanh[a bildirilir ve
Yonetim Kurulu tarafindan karara ba$lanrr.
(2) Qift anadal yapan oprencilerin ikinci anadal programrndaki stajlan, ilgili boliimi.in staj
komisyonu tarafindan de$erlendirilir. Yapacalr stajrn her iki dalda da sayrlmasr talep eden gift
anadal ofrencilerinin staja baglamadan cince, staj yerinin uygunlufu konusunda Boltimim Staj
Kornisyonlannrn olurunu almalan gerekmektedir. Ofrencinin kendi anadahnda yaptrSr stajrn bir
krsmr veya tamamrnrn ikinci anadalda kabul edilme koqullan, her iki Bdltimtin Staj Kornisyonunun
ortak de[erlendirmesi sonucunda karara ballanrr ve Yonetim Kurulu karan ile muafiyet tarunr.
(4) Biitiin derslerinden baganh olup mezun olmak igin yalnrz stajr kalan Sgrenciler,
stajlarrmn bitiminde elitim-o[retim yanyrh baglamamrqsa, staj bitinne tarihi itibariyle;baglamrqsa
o yanylda o[renirn harcr yatrrarak kayt yenile ve ders alma iglemini yapmak zorundadrr.
(5) Fakiilteden on lisans belgesi alacak oSrencilerin en az otuz alfi ig giinii staj yapmr$
olmalan zorunludur.
Ydnergede yer almnyan hususlar
MADDE 13 - Bu Yonergede yer almayan hususlar hakkrnda Marmara Universitesi Onlisans ve
Lisans fgitim-dgretim ve Srnav Yonetmeligi, M.U. Srnav ve Bagan Delerlendirme Yrinergesi,
M.U. Yaz Okulu Yonergesi ve ilgili di$er mevzuat htiktimleri uygulanrr.

Yiirtirliik
MADDE 14 - Bu Yonerge, Universite Senatosunca onaylandr$r tarihte yiirtirliise girer ve
20 1 8 efitim-ofretim yrhndan itibaren uygulanrr.
Yiiriitme
IVIADDE 15 - Bu Yonerge hiikiimlerini rektrir adrna teknoloji fakriltesi dekanr ytiriitiir.
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