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• 
EGE UNiVERSiTESi SENATO KARARLARI 

Toplanh Tarihi: 31.08.2021 

Karar 3. 

Toplantl Say1SI: 19 

"Ege Universitesi Urla Denizcilik Meslek Yliksekokulu Staj Yonergesi"nin 

gilncellenmesine ili~kin, e-posta yoluyla Senato ilyelerine de gonderilen, Ogrenci i~leri Daire 

B~kanhg1mn 17.08.2021 tarihli 273983 say1h yaz1S1, arulan Meslek Yliksekokulu 

Mtidtirlilgtiniln 07.07.2021 tarihli 223587 say1h yaz1s1, Yonetim Kurulu karar1 ile Egitim 

Komisyonunun I 1.08.2021 tarihli ve 13/6 say1h karar1 9er9evesinde teklif oylamaya sunuldu. 

Haz1rlanan taslak metin incelendi. 

Yap1lan goril~melerden sonra; gilncellenen "Urla Denizcilik Meslek Yliksekokulu Staj 

Yonergesi"nin, ekteki haliyle kabulilne, oybirligiyle karar verildi. 



AMA<;: 

EGE UNivERSiTESi 

URLA DENiZCiLiK MESLEK YUKSEKOKULU 

ST AJ YONERGESi 
Ek-3 

Madde 1: Bu yonergenin amac1; Ege -Oniversitesi Urla Denizcilik Meslek 

Yilksekokulu'nda ogrenim goren ogrencilerin egitim-ogretim siirecinde kazand1klan bilgi ve 

becerileri geli~tirmenin yam s1ra bir kurum I kurulu~taki organizasyon 9ekli, iiretim siireci ve 

yeni teknolojileri tammalanm saglamak amac1yla yapmakla yiikiirnlii olduklan stajlara ili9kin 

uygulama ilkelerini belirlemektir. 

KAPSAM: 

Madde 2: Bu yonerge, Ege -Oniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yilksekokulu 

ogrencilerinin yurt i9inde ve yurt d1~mda yapacaklan stajlara ili~kin uygulama ilkelerini 

kapsar. 

DAYANAK 

Madde 3: Bu yonerge, Ege -Oniversitesi Egitim - Ogretim Yonetmeligi'nin 11(2) 

maddesine dayamlarak haz1rlanm19tu. 

STAJ DEGERLENDiRME KURULLARI 

Madde 4: Ogrencilerin stajlanmn degerlendirilmesi i9in Urla Denizcilik Meslek 

Yilksekokulu Yonetim Kurulu tarafmdan Staj Komisyonu'na bagh olarak her program ic;in 

ayn olmak iizere "Staj Degerlendirme Kurullan" olu9turulur. Bu kurullar ilgili programda 

gorev yapan ii9 ogretim elemamndan olu9ur. Programda yeteri kadar ogretim elemam 

bulunmamas1 durumunda yakm programlardan ogretim elemanlan gorevlendirilebilir. 

Kurulun ba9kanhg1m ilgili program koordinatorleri yapar. Stajlar, Staj Degerlendirme 

Kurullan tarafmdan degerlendirilir. Staj Degerlendirme Kurullannm gorevleri 9unlardtr: 

a) Ogrencilerin staj yerlerini belirlemeleri i9in onerilerde bulunmak, 

b) Ogrencilerin staj 9ah~malanm denetlemek, 

c) Ogrencilerin stajlanm degerlendirmek, gerektiginde ogrencileri staj degerlendirme 

otururnuna 9agmnak, 

d) Degerlendirme sonuc;lanru bu yonergenin 17. ve 20. maddelerinde belirtilen siireler 

i9erisinde Yilksekokul Miidiirliigii'ne iletmek, 

STAJ KOMiSYONU 

Madde 5: Urla Denizcilik Meslek Yiiksekokulu ogrencilerinin staj wlf~Iet;i~--,,," 
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yiiriitmek ve degerlendirmek iizere Urla Denizcilik Meslek Yi.iksekokulu Yoef6!ll1}_, ~~li,i:-- ll< \ 
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karanyla il9 ki§iden olu§an bir staj komisyonu kurulur. Komisyon bir ba§kan ve iki ilyeden 

olu§ur. Staj komisyonun gorevleri §unlardir: 

a) Ogrencilerin staj kapsammda yapacaklan uygulamalara ili§kin toplant1lar 

dilzenlemek, 

b) Stajda kullamlacak belgeleri saglamak, 

c) Staj yerlerinin belirlenmesi i9in ilgili kurulu§larla i§birligi yapmak, 

d) Gerektiginde programlara ozgi.i staj uygulama esaslanm hazirlayarak Yilksekokul 

Miidilrliigil'ne sunmak, 

e) Staj Degerlendirme Kurullan ile e§gi.idiim halinde staj s1rasmda ya§anan sorunlan 

Yiiksekokul Miidilrliigii' ne bildirmek, 

f) Staj sonu9lanmn degerlendirilmesine ili§kin elde edilen istatistiksel verileri bir rapor 

halinde Yiiksekokul Miidiirliigil'ne sunmak. 

STAJ YERiNiN BELiRLENMESi 

Madde 6: Stajlar, Staj Degerlendirme Kurullannm uygunlugunu kabul ettigi yurt i9i 

ve yurt d1§mdaki kamu ve ozel kurum / kurulu§larda yapilabilir. Staj Degerlendirme Kurullan 

ogrencilerin staj yerlerini bulmalarmda yard1mc1 olabilir ancak, staj yerini saglamakla 

yilkiimlil degildir. Staj Degerlendirme Kurullan ya da Okul Mildilrlilgiince belirlenen kurum 

ve kurulu§lar ise Yilksekokul panolannda veya resrni internet sitesinden ilan edilir. 

Madde 7: Kamu ya da ozel kurum / kurulu§larca aynlan iicretli / iicretsiz staj 

kontenjanlan onerilerine fazla ba§vuru olrnas1 durumunda se9ilecek ogrenciler Staj 

Degerlendirme Kurullannca yap1lacak miilakat sonu9lanna gore belirlenir. 

STAJSURESi 

Madde 8: Stajlar birinci s1mfm bahar yanyih sonunda (birinci s1mftan ikinci 

sm1fa ge~me ~artiyla), ikinci s1mfm giiz yanytl sonunda veya ikinci s1mfm bahar yanyth 

sonunda olrnak iizere "biitiinleme smavlannm tamamlanmasm1 izleyen hafta ba§layacak 

§ekilde" toplam altI haftahk (30 i§ giinii) silrede iki a§amada yap1labilir. Ogrenci, birinci ve 

ikinci a§ama stajlanm birle§tirerek ikinci s1mfm sonunda da yapabilir. Stajlann ba§lama 

tarihleri Staj Degerlendirme Kurullannca belirlenir. STAJIN UYGULANMASI 

Madde 9: Ogrenci, staj yapacag1 kurum / kurulu§ yetkilisine staj dosyaslllll ikinci 

sayfasmdaki kuruma ait kism1 onaylatarak ya da yiiksekokulda staj yapma isteginin kabul 

edildigine ili§kin kurum onayh bir beige (ash ile degi§tirilmek kayd1yla faks metni de olabilir) 

3 ile Staj Degerlendirme Kurullarma ba§vurur. Kurullar, stajm soz konusu kurum / )~a.nrh.l§ta,,_ 
.,.,.- i't_ .. ! . ·- "-"::-,, 

yap1hp yap1lmayacagma karar vermekte yetkilidir. Staj Degerlendirme Kuf_\;l'tfan gJreit'H'. i. ~-\. 
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gordiigii takdirde staj yeriyle ilgili aynntih bilgiyi staj yapilacak kurum / kurulu~tan talep 

edebilir. 

Madde 10: Staj Degerlendirme Kurnllannm bilgisi d1~mda staj yerleri degi~tirilemez. 

Yer degi~ikligi talepleri ogrencinin gerekc;eli dilekc;esi ve yeni bir staj yeri belirleyip 

onermesine istinaden Staj Degerlendirme Kurullan tarafmdan kararla~tmhr. 

Madde 11: Ogrenciler onaylanm1~ staj dosyas1 iizerinde degi~iklik yapamazlar. Staj 

dosyas1 iizerinde degi~iklik oldugu takdirde staj gec;ersiz say1hr. 

Madde 12: Stajlar, Staj Kornisyonu Ba~kam'nm staj dosyas1m onaylamasmdan sonra 

ba~lar. 

Madde 13: Ogrenciler staj siiresi boyunca kendilerine verilen programa uygun olarak 

yiiriittiikleri c;ah~malan giinii giiniine ya da haftahk olarak not eder ve staj dosyasma gec;irir. 

Ogrenci tarafmdan doldurulan formlar kurum I kurulu~un gorevlendirdigi egitici personel ya 

da staj amirince imzalamr. Uygulama bitiminde kurum / kurnlu~un arniri ogrencinin 

yaptiklanru gosterir sayfalan inceledikten sonra onaylar. Dosyanm tamamlanm1~ olmas1 ic;in 

tiirn belgelerin kurum / kurulu~ta onaylanmas1 gereklidir. 

Madde 14: Staj Komisyonu, izmir iii ve d1~mda yer alan kurumlarda / kurulu~larda 

staj yapan ogrencilerin denetlenmesi ic;in ogretim elemam gorevlendirebilir. Gerekli 

goriildiigi.i takdirde, izmir ili d1~rnda staj yapan ogrencilerin c;ah~ma durumlan ile tutum ve 

davram~lanmn o yorede bulunan bir Meslek Yiiksekokulu tarafmdan denetlenmesini talep 

edebilir. Denetleme sonucunda hazirlanan raporun bir niishas1 ilgili Meslek Yiiksekokul 

Miidiirliigi.i'ne de sunulur. 

STAJ YERiNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

Madde 15: Ogrenciler staj yaptiklar1 kurum / kurulu~un bagh oldugu i~yeri 

yonetmeliklerine, kumlu~un ic; dtizenine, disiplin, i~ saghg1 ve giivenligi ile ilgili kurallara 

uymak ve davram~lanyla c;evreye ornek olmak zomndad1r. Staj yap1lan kurumun / kurulu~un 

amiri tarafmdan Yiiksekokul Mudiirliigii'ne bildirilmesi kayd1yla veya yap1lan denetimlerde, 

staj c;ah~ma prograrru kapsammda verilen gorevleri yapmayan ve kurallara uymayan 

ogrencilerin durumlan Staj Komisyonu tarafmdan degerlendirilir. Bu ogrencilerin stajlannm 

degerlendirilmesi konusunda Staj Komisyonu'nun takdir hakki sakhd1r. 

Madde 16: Ogrenciler staj yaptiklan i~yerinde kulland1klan alet, malzeme ve tesisleri 

ozenle kullanmak zorundadrrlar. 

DEV AM ZORUNLULUGU VE MAZERETLER 



Madde 17: Staj kesintisizdir ve boltinemez. Ancak a~ag1da belirtilen durumlarda 

ogrenciler, Urla Denizcilik Meslek Ytiksekokulu Yonetim Kurulu karan ile mazeretli 

saytlabilirler. 

a) Ogrencinin staja devam edemeyecegini belirten tiniversite / devlet hastanelerinden 

ahmm~ ve en az Uy hekim tarafmdan imzalannu~ rapor ile belgelendirilmi~ hastahk halleri 

(her staj donerni iyin ayn hesaplamr), 

b) Dogal afetler, ailevi ve diger nedenler ile staj amirinin yaz1h izin verdigi Uy i~ 

gilnilnii a~mayan devams1zhklar (her staj donemi iyin ayn hesaplamr). 

Yukanda belirtilen haller d1~mda ve silresinin % lO'nunu a~mayan devams1zhklarda 

stajlann geyerli ya da eksik say1lmas1 hususunda Staj Komisyonu'nun takdir hakkI sakhdir. 

ST AJ DOSY ALARININ TESLiMi 

Madde 18: Yaz doneminde yaptlan stajlara ili~kin staj dosyalan, takip eden gilz 

yany1lmm kay1t yenileme haftas1 i9erisinde, egitim-ogretim donerni silrecinde yap1lan stajlara 

ili~kin staj dosyalan ise staj bitirnini takiben en ge9 dort hafta i9inde evrak kay1t burosu 

arac1hg1 ile Ytiksekokul Mudilrlugil'ne teslim edilir. Belirlenen sureler i9inde dosyalanm 

teslim etmeyen ogrencilerin stajlan ge9ersiz say1hr. 

Madde 19: Staj dosyalan i9inde yer alan Devam <;izelgesi ve i~veren Degerlendirme 

Raporu mumkilnse kurum / kurulu~un anteti bas1lm1~ kapah ve ka~e bas1lm1~, degilse kapah 

ve ka~e bas1lm1~ bir zarf i9erisinde teslim edilir. Bu raporun a91k olarak teslim edilmesi 

durumunda ogrencinin staj1 gec;ersiz say1lrr. Raporun posta yolu ile gonderilmesi durumunda 

postadaki kay1p ya da gecikmelerden Urla Denizcilik Meslek Yuksekokulu Mudilrlugii 

sorumlu degildir. 

STAJLARIN DEGERLENDiRiLMESi 

Madde 20: Evrak Kay1t Biirosu arac1hg1 ile Yuksekokul Mudurliigu'ne teslim edilen 

staj dosyalan ve i~veren degerlendirme raporlan, Staj Komisyonu tarafmdan degerlendirilmek 

iizere Staj Degerlendirme Kurullanna gonderilir. Staj Degerlendinne Kurullan dosyalann 

tesliminden en ge9 iki hafta i9inde ogrencileri degerlendirmeye 9agmr. Degerlendirmeler 

sozlii olarak yap1hr. Belirtilen tarihlerde gelmeyen ogrencilerin stajlan ge9ersiz say1hr. 

Mazereti nedeniyle daha erken tarihte stajmm degerlendirilmesini talep eden ogrencilerin 

durumu hakkmda Staj Degerlendirme Kurullannm takdir hakkt sakhdrr. Mezun olabilmek 

i<;in stajlardan ba~anh olmak ~arttrr. 

Madde 21: Staj Degerlendirme Kurullan, hem yaz doneminde hem de egitim-9,greti':rrP~<,-,, 
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Madde 22: Derslerini tamamlam1~ ve mezuniyet 19m sadece staj eksigi kalm1~ 

ogrenciler ile herhangi bir derse devam zorunlulugu olmayanlar (kat1lmas1 gereken smav 

giinleri d1~mda) egitim-ogretim donemi iyinde de stajlanm yapabilirler. Mezuniyeti iyin tek 

dersi kalan ogrenciler devam zorunluluguna bakilmaks1zm, dersi oldugu gun staj si.iresinin 

d1~mda kalrnak ~art1 ile egitim-ogretim donerni i9erisinde staj yapabilirler. 

YABANCIULKELERDESTAJ 

Madde 23: Ogrenciler bu yonerge dahilinde Staj Degerlendirme Kurullan ve Staj 

Komisyonu'nun uygun gormesi durumunda yabanc1 iilkelerde staj yapabilir. 

YETKi 

Madde 24: Bu yonergenin kapsammda bulunmayan konulan yasa, yonetmelik ve bu 

yonergenin hiikiimlerine aykm dii~memek ko~uluyla Urla Denizcilik Meslek Yiiksekokulu 

Y onetim Kurulu karara baglamakta yetkilidir. 

Madde 25: Bu yonergede belirtilen staj say1 ve si.ireleri ile uygulama esaslan 2013-

2014 egitim-ogretim y1h yaz donemi stajlanndan itibaren ge9erlidir. 

YURURLUK 
Madde 26: Bu yonerge, Ege Universitesi Senatosu tarafmdan ... . ./. ... ./2014 tarihinde 

kabul edilmi~tir. Ytiriitme 

Madde 27: Bu yonergeye ili~kin hiiktimleri, Ege Universitesi Urla Denizcilik M~sle~ ... ~/-> ~ ~-~: .~-
Yiiksekokulu Mtidtirti ytiriitiir _,;-:F ,:, .i •. ~ · 'r ···"-\ .. 
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ESKiHALi 

STAJSURESi 

Madde 8: Stajlar ikinci sm1fm giiz 

yany1l sonunda veya ikinci s1mfm bahar 

yany1l1 sonunda olmak iizere "biitiinleme 

smavlannm tamamlanrnasm1 izleyen hafta 

ba~layacak ~ekilde" toplam alt1 haftahk (30 

i~ giinii) siirede iki a~amada yapilabilir. 

Ogrenci, birinci ve ikinci a~ama stajlanru 

birle~tirerek ikinci sm1fm sonunda da 

yapabilir. Stajlann ba~lama tarihleri Staj 

Degerlendirme Kurullarmca belirlenir. 

YENiHALi 

Ek-4 

STAJSURESi 

Madde 8: Stajlar birinci sm1fm 

bahar yanyili sonunda (birinci sm1ftan 

ikinci sm1fa ge~me §artlyla), ikinci sm1fm 

giiz yany1l sonunda veya ikinci sm1fm 

bahar yany1h sonunda olmak ilzere 

"biitiinleme smavlanmn tamamlanrnasm1 

izleyen hafta ba~layacak ~ekilde" toplam 

alti haftahk (30 i~ giinii) siirede iki 

a~amada yap1labilir. Ogrenci, birinci ve 

ikinci a~ama stajlanm birle~tirerek ikinci 

s1rnfm sonunda da yapabilir. Stajlann 

ba~lama tarihleri Staj Degerlendirme 

Kurullarmca belirlenir. 


