
MARMARA üNiYER§iTEsl
TEIoİİK BİLİIrfl,ER MESLEK YÜKsEKoKt LU

öĞıtııcİ srıı yöNERGEsl

s€nato: 5 Ardı* 20 ı 'l / 360-6-c

Amıç ve Kapsım
MADDE r - (l) Bu Yönergenin amaçı, Maımara Üniversitesi Teknik Bilimtçr Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin

öğıenimleri süresince yapınıkla yükümlü olduklan staj çalışmalarırıın itkelerini, uygulama ve değerlendirme esaslannı belirlemektir.
(2) Bu Yönerge, Marmaıa Ünivcrsitcsi Tcknik Bilimleı Meslck Yüksekokıılu öğeııcisinin işletmelcrde, atölyelcrde ve

yüselöğetim kurunılarrın atiilye veya laboratuvarlarmda yapacağı staj çalışmalannın usul ve esaslannr kapsar.

Dıyınık
MADDE 2 - (l) Bu Yönerge, '.lvlarmaıa Üniversitesi Ön lisans ve Lisans EğtimÖğetim ve Sırnv Yönetmetiğ"nin 9'uncu

maddesinin 3'iiıcü fıkıaşrna ve "Mçsleki ve Teknik Eğ{m Bölgesi İçindeki Meslek Yik§ekokulu Öğrencilcrinin işyeılerindeki
Eğitim--Uyguıama ve stajtarına iıişkin Esas yç !|5ull91 flaklandlki YönetmeliP'e dayanılarak hazırlanmrştır.

Tıırmlır
MADDE 3 - (ı) Bu Yönergede geçen;

a) Bölüm: Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yütsekokulu Bölümlçriıi.
b) Kurum: Öğencinin staj yapacağı./yaphğ kurumu,

c) Müdürlük: Mamıara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yiiksekokulu Müdiiılüğinü, ç) Öğıenci:

Marmara Ünivcrsitesi Tetnik Bilimler Meslek Yiks€kokulu öğrencisini,

d) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumrmu,

e) staj Komisyonu: Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Mestek Yüksekokulu Bölüınleri staj komisyonlannı,
t) staj Komisyon Başkanı: Marmara Üniversiıesi Teloıik Bilimlcİ Meslek Yüksğkokulu bölüm başkanlannı,
g) Staj Takviıni: Telcıik Bilinler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce oluşturulan sğ ile ilğli tarih akrşını,
ğ) Stajyer: Staj yapan Marmara Üniveısiıesi Teknik Bitimler Meslek Yüksekokulu öğencisini,
h) Ünivcnite: Marmara Üni versitesini,

ı)Yönetim Kurulu; Marmara Üniversitesi Tebıik Bitimler Mestek Yükekokulu Yönetim Kunılunu, j) Yüksekokul:

Marmaıa Üniversitesi Tcknik Bilimler Meslek yü&sekokulunu ifade eder.

staj KoEisyonu
MADDE 4 - (l) Her bötümde öğenciterin slaj işlerini yürütmek üzeIe bif staj komisyonu kuruluı. Staj Komisyonu Bötüm

Başkaımın önerisiyte Böliim Kııruıu tarafindan göıevlendiriten öğetim eıamaıılantdan oıuşuİ.
(2) Staj komisyodu, öSencilerin bilgilendirilmesi amacıyla ylda en az bir kez staj semineri düzenleı. ÖğTenciler, akademik

döncm başlangıcında gcrçekleştirilcn oryantasyon eğitimlcrinde dc staj hakkında bilgilerıdiriliı.

stıj siıüresi ve DöıetDleri
MADDE 5 - (ı) staj süresi otuz işgünü (240 saat/6 hafta) (cumartesi v€ Pazal güıIeri hariç) olup; Yül§ekokul Müdiiıılüğu

tarafindan bçlirlcnen tarihlerde 2. yanyılı izleyen yaz aylannda yap rr.
(2) Rcsmi tatil ilan cdilen günlcrde staj yapılmaz. Bir hafta beş iş günü olarak kabul edilir.
(3) Ancak, tiim doı§lerini vererek mezuniy€t aşaıİıasında oıan ve sğını yapmamış öğencilğr voya dcrslere devam koşulunu

yerine getiımiŞ, ders devam zoıunlııluğu bulunmayan stajn yapmamrş öğıenciler veya tek derse kalmrş ve stajr$ yapmamtş
öğcncileı veya rızaktan eğitim programlan öğrencileri, Bölüm
BaŞkanltğının önerisi ve Yönçtim Kurulu karanna bağh olarak: Yüksekokul Kurulu kararı ile Müdiirliii tarafindan belirlenecek staj
taİvimine göre, yaz aylan dışında da (Klş Dönemi stajı), rl içinde zorunlu stajlannı yapabi|irler.

(4) Yaz döneminde §taja başlayıp mazeretleri nedeniyle tamamlayamayaı ve mazeıetleri Bölüm Başkaolıklan tırafrndan
kabul edilen öğenciler Krş Dönemi Stajndan faydalanabilirter.

§tıj Ycri ve Bışvurusu

MADDE 6 - (l) Staj yeri bulma soıumluluğu öğrenciye aittir. Öğencilerin bulup önerdiği staj yerinin uygun olup olmaüğına,
Bölüm slaj Komisyonu karar verir.

(2) Öğ€nci bulduğu kurumda staja baştamadatr önce Staj Komisyonunun yazıh onayını almak zonmdaüı. staj



komisyonunun onayı olmadan başlanan stajlar geçerli değiıdir.

(3) Öğenci stajını bötiimüprogramr ile ilgili bir alanda faaliyet gösteıen bir kurumda yapmak zorundad(.

(4) Staj başvuıu işlemleri ile ilgili oluşturulacak staj Takvimi Müdiiİlükçc hazırlaırr ve Yüksekokul web sayfasrnda ve

bölüm panolarında ilan edilir.

stıj iıe ilgiıi Bet8eıer

MADDE 7 - (l) Öğenciler, §taj §iiresince aşağdaki betgeleri @k l) eksiksiz olarak hazırtayp tamarnlayarak Bölüm
Başkanı darına teslim etmekle yükiimlüdür.

.) Bötüm Bışkanhğı lşyerl Oııy Formu (Form l): işyeri uraflndan doldıırulan ve staj yapılacak işletmenin özeltiklerinin
yer aldığı işyeri yetkilisi taİafindan onaylanan stajın başıama ve bitiş taribIerini gösteren formdüıI vc bu yöneıgenin ekiıdc ycr
almaktadtİ. (Form l).

b) lşyeri ve Yüksekokul lrüdürIiğü SGK Onıy Formu (Form 2): Öğrençi tarafından bilgisa}ar ortamında doldurulan
öğencinin, bölüm başkanmrn ve SGK girişleri yapıldıktan sonra Yüks€kokul Sekıeterinin irnzaladığı ve müürlediği fonndur. (Form
2).

55l0 Saylı Sosyal Sigortalar ve Gcnel Sağhk Sigonası Kanununun 5 inci maddesi b bendi uyarınca "öğenimleri sırasında
staja tabi futulacak öğıenciler hakkında iş kazası vo me§lek hasta|ığ §igortası" uygulanıı ve öğrcncilerin staj siiresince iş kazası ve
meslek hastatt& §igonası Marmara Üniver§itesi tarafından ödcDm€ktediİ. staj yerleri kabul edilen tiim öğencilerin Sosyal Güvenlik
Kuıumuna giıiş işlemleri iuterrıet aracılığryta Mçslek Yüksekokuıu Müdiırlüğünün göıtvlendireceği kişilkişiler tarafından
YaPllacaktır. Staja yasal ve zonınlu nedenlcıden dolay gidilemezsc veya staja başladıktan sonra staj yanm bırakılırsa bu duıum en
kısa siirede BöIüm Staj Komisyonuna bildirilmelidiı. Öğıenci bu yiikümlülüğünü ycrine getirmezse doğacak tüm §orumluluğun
tardlila ait olduğunu kabul vo taahhüt ed€ı.

c) Öğrenci zorunlu strj sicil onıy Formu (Form 3): işyeri staj sorumlusu tatafindan dolduıu|an. staj süresince yapılan
çalışmalan değerlendiren ve öğencinin başantı olup olrnadığıru belirten basıtı belgedir. (Foraı 3).

d) Zorunlu Saıj Defteri (Form 4): Öğencilerin staj stiresi sonunda, kendilerine verileı programa uygun olarak
hazırladıkları be[gedir. (Form 4).

e) SGK Staj Tıahhüt!ıme Formu (Form $: Öğencinin sosyal güvence beyanı ile ilgili doldurduğu belgedir. (Form 5).
(2) Öğencileı MüdiiıliikÇe ilan edilen staj takvimindcki tarihlere u).mak zoıundad!ılar. Bclirtilen tarihlcıde evraklan

Bölüm BaŞkan|ıklanna vermek vc yine belini|cn tarihlerde evraklan imza kaışılığnda alnıak zoıundadırlar. Ögrencilerin bu
Yüküınlülüğünü Yerine getirmemeleri nedeniyle öğenci aleyhine o aya çıkması muhtem€I neticelğrden Üniversite soıumlu
tufulamaz.

st.jın Yüriıtülmesi
MADDE 8 - (l) staja devam zorunluduı.
(2) Öğrenciler staj süresince Yükseköğıetim Kuuınlan Öğenci Disiplin Yönetmetiği hük-umlerine; staj yaptığ kurumun

ÇalıŞma ilkelerine, iŞ koŞullan, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kıırallanna ve yasal düzenlemcleıe uyınak zonındadırlar.
(3) Staja baŞlaYan öğenci, ilk bcş işgıjnü içinde staj komisyonu başkanııra bilgi vererek ve onay alarak staj yerini
değişıirebilil. Bu hiikme aykırı olarak staj yerinin değşıirilmesi halinde, yapılan staj geçersiz saylır.
(a) Öğcnci, slaj yapnğ kurumun İş kanununda düzcnlenen yasal mesai siirelerine uynak

zorundadır. Öğenci, staj siiresince zorunlu olmadüça izin alamaz. Gerelriğ hallerde izin siiresi staj süresinin yüzde onunu aşmaz.
Staj esnasında ıapor veya izin aian öğenci izin veya rapor alman gün saysı kadar stajını daha sonraki staj döncminde tamamlar.

(5) Staj YaPhğ kurum veya işyerinde izinsiz ya da mazsrctslz olaıak üç gün ü§t üste devamsızlık yapan stajyerin stajına soo
verilir ve durum ilgili Bölüm Başkanltğına bildiriIir.

(6) Bölümler gerckiğinde staj yerlerinde öğencilerin çahşmalannı denetteyebilir.
(7) Stajyerlerin staj yapttklaıı kurarnlaru, kendi kusurlu davranışlan ile verecekleri zararlardan Üniveşite sorumlu değildir.
(8) Staj yapmak isteyen öğenciler bölümlerinde yapılacak otan staj seminerini izlerler.

staj Raporlın
MADDE 9 - (l) Öğrencileıin staj siiresi sonunda, kendilerine verilen programa uygun olarak hazırladıklan zorunlu staj

Defterinin (Form 4) ber sayfasını, çalışnklan işyeri y€tkilisinin imza-müür vc kaşesiyle onaylatmalan gerchnektedir. Resmi tatil
veya izinlhastahk durumlan haftalık çizelgcde belinilmelidir.

(2) OnaylanıruŞ olan Zorunlu Staj Defteri (Form 4) ve Öğenci Zoıunlu Staj Sicil Onay Formu (Form 3), işyeri tarafindan
zarfa konularak kapaulır ve mühürlenir. Müiirlü zarl öğrenci taraflndan alınlp, staj taküminde b€linilen süfelerde Böliim
BaŞkanlığına teslim edilt. Süresi içinde teslim edilmeyen belgeler incelenmez ve öğrenciler, staj haklarıru kullanmamrş ve
baŞansz olmuş sayılrrlar. onaylanmamış olan Staj Sicil onay Formu ve zoıuİılu staj Defteri incelenmez.



(3) Zorunlu staj defteri bilgisayaı ortamında hazrlanmalı, hazrlanması mümkün olmayan durunılarda el yazısr ile okunaklı,

anlaşılıı. net bir şekitde herhangi bir silinti, kazıntı olmadan hazırlanmalıdır. Yazı karalderi Times New Romarı, 12 punto, 1,5 saıır

arahğında olmalı, başlıklar l4 punto ve boId olarak yazılrnalıdu.

StıJın Değcrleıdirilmcsl

MADDE l0 - (l) Öğrenci staj işlerinin kooıdinasyonu ve staj çalışİnalannln dcğcrlcndirilmesi Böl,üm staj Komisyonu

tarafından yapılır. Staj çalrşrnalannr değerleodirme belgesinde staj komisyonu üyeleıinin imzası olmahdır.

(2) Öğenci zoruntu Staj Sicil Onay Formu (Form 3), işycri staj sorurıürısu tarafından öğcncinin devamı, ilgisi, başansı ve

diğer durumlan dikkate abıarak dolduruluı ıe imzalanarak mühiirleniı.

(3) Ötsenci kurum wafından imzah ve mühülü kapalı bir zarfiçerisiDde kendisinc tcslim cdilen Öğcnci Zorunlu Staj Sicil
Onay Formunu, ilgili Bölüm Başkanlığına teslim çder.

(4) Öğençi Zoruntu Staj Sicil Onay Formu eksik doldunılmuş ya da Üniversiteye ulaşmamış öğencilerin sUjlan kabul

edilmez. Öğeııci Zorun|u sıaj sicit onay Formu eğer posta ile gönderilmiş ise postadaki kayplanndan ve gecikmcsinden Öğenci
İşleri Bürosu, BöIüm Başkanlığ ve Staj Komisyonu hiçbiı şekilde sorumlu tufulmaz.

(5) Öğfenci Zorunlu Staj Sicil onay Formu (Form 3) ve Zoıunlu staj Defteri (Form4) ve ilgili belgeler Sıaj Takvimde
belirtiten tarüe göre öğenci tarafindan Yiiksekokulun itgili Bölüm Başkaı ığna teslim edilir. Bu siire biliminde staj raporunu teslim
etmeyen Öğrencinin o döneme ait stajı gçersiz sayllır.

(6) staj yapa! öğencilerin Staj Sicil onay Formu vc staj deflcrteri itgili staj komisyonlan tarafindan inc€lenerek öğrencilerin
stajlan Başarılı veya Başansız olarak değerlendirilir. Başansız kabul edilen sğlann yerine yenisi yapılır.

(8) Bölüm staj Komisyonu §taj yapan öğencilere sözlü suıav uygulayabilir veya sıajıyla itğli sunum yapmasını isteyebilir.

(9) Bölüm Başkanhtlan, Staj Komisyondan aldıklan staj sonuçlannl, staj Takviminde ilan edilcn tarihlerde, Müdiırlüğe
yazlıı olarak bitdirir ve Staj Sicil onay Formlarının asıılarmr teslim eder. staj sonuçIaİr ve staj sicil onay Formlarının kopyalan
bölüm başkanlıklan tarafından arşivlenir,

(l0) Bötüm Başkaıılıkları, Suj Komisyonundan aldıkları staj sonuçlarıru bölüm panoları ve bölüm web sayfalannda ilan
edilmek suretiyle öğrencilere bildiriı, staj dosyalan imza karştlığlnda öğTentiye te§lim ediliı, bir ay içinde ahnmayan sıaj dosya|an
atık keğtt işlemi göriir.

(ll) sıaj İaporunun incelenmesi vo staj Komi§yonunun yaptığı değerlendirmeleİ sonucunda staj yapmadığt
halde staj raporu ve geıekli evrakları düenleyip teslim ettiğ tespit editen öğenciler, Yii&seköğetim Kurumlan Öğrenci
Disiplin Yönetrneliği kapsamrnda sorumIu olacaklardır.

(l2) Başka bir staj dosyasından kopya edildiği izlenimi uyandıran veya bibirine büyük onnda benzeye4 büyük
oranda kitaplardaki bilgileri içeren staj raporlan Bölüm staj Komisyonu taİafrndan taınamen reddedilebiıir.

Muıfiyct
MADDE ı1 - (l) Yatay geçişli öğencileıdcn, daha önce öğenim gördiiklcri yük§eköğetim kurumlannda

öğenimleri sırasında staj yapanlann staj muafiyet istekleri bölüm staj komisyonu tarafından incelenit. Komisyonun
görüşü, Bölüm Başkanlığı tarafından Müdüılüğe bildirilii ve Yönetim Krrrulu tarafından karara bağlanır. Eksik olan staj

süresi var§a yönergede beliıtilen şekilde tamamlaulabilir.

2) Uzaktan öğctim progıamlaıına devam cden, mesleği ile ilgili ve yönergcdcki sıaj ycri kiterlcrine uygun biı
işyerinde en az üç aydan beri çalrşmakta olan veya son t yıl içinde en az altı ay süreyle çalışmış olaı ve dunııılannı SGK
kayıtlanna görc resmi olaıak belgeleyetr uzaktan öğetim öğrencileri bil dilekçe ite (Ek 2) başvurmalan halinde, Böliiın
staj Komisyonıınun kabul vc tclJifetmesi durumunda, Yİtsekokul Yönetim Kurulu kararı ilc zorımlu stajlanndan muaf
tutulabilirler.

§t.j srrısınd. M.zer.a ve Hıitıİk I)uİumu
MADDE 12 - (l) siaj esnasında sağlrt veya başta nedenlcrle alınan mazer€t izinleri ve sağlık raporlan, sraj giinüne

sayrlmAz.

st.j slrı§lndı sıgorte Primi Ödelmcti
MADDE 13 - (l) Stajyer öğTencilğin sigorta primlori ödenmcsi ile ilgili eıraklar siiıesi içerisinde Yük§ekoku|

gerçekleşıirme yeitilileri tarafından bazırlarur, ödeme işlem|eri ise Üniversite Rektörlüğü taıafindan yapılır.



Yürürlük
MADDE 14 - (ı) Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiğ tarihte yürürlüğe girer.

Yüritme
MADDE r5 - (ı ) Bu Yönergeyi Üniversite Rektörü adına Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler
Mcslek YiiıGckokulu Müdiirü yürüıür.


