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STAJ YÖNERGESi

BiRiNci BöLü]rt
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

(l) Bu

lltadde 1 -

Yönergenin amacı. Mersin Ünivçrsitçsi Mersin Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören

öğrencilerin yapmakla yükümlü olduklart stajlara ilişkin usul ve csasları düzğnlemektir.

Kapsım

Mıdde

2 -

(l) Bıı

Yönerge, Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yapmakla yükümlü
staj laİın planlanmasına. uygulanmasın4 denetlenmesine ve değerlendirilmcsinç

olduklan staj laıda uyacakları usulve esaslar ile
ilişkin hükümleri kapsar.

D.yanık

Madde J - (l) Bır Yönerge. Mersin ['niversitesi Mersin Mcslck Yüksekokulu Ön Lisarıs Ögreıim ıe Sınar
Yönetmeliğine. Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Ögrctim vt Sınav Yönetrneliğine, Sosyal Güvenlik le iş
Sağlığ! vc Cü!çnliği Kanunlarına ve Yükseköğetim Kuru!unun ilgili mevzuatına da),anllarak hazırlanmlştür.

Tınımlır

Madde 4 - (l) Bu yönergede geçen:
Bölüm Başkanlığı: lvlersin Üni!crsite§i Mersin Mcsltk Yüksekokuluna bağlı Bölüm ba§kanlüklarını.
b) Meslek Yüksğkokulu: Nlersin Üniıersitcsine bağlı lllersin Meslek Yüksekokulunu
c) Staj Kurulu: Mersin Üniversitesi Mersin lvleslek Yüksekokulunda stajla ilgili faaliyet|erin organiz,§}onu.
a)

koordinasyonu ve değerlendirmesini yapmak üzere oluşturulan kurulu.
ç) Müdür: Mçr§in Üniversitesi Mersin Nleslek Yüksekokulu Müdürünü.
d) Müdürlük: Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü.

e) okul Sanayi Koordinatörü: Meslek Yüksekokulu öğrençilerinin Staj Kurulunun kalarlan doğrultusunda staj
yapma|aıını koordine etmekle görevli Müdür Yardımcısını.

t) Program staj Koordinatörü: Mersin Üniıersiıesi Mcrsin Mcslek Yüksekokulu Bölümlerinde yürütüıçn

hğr

programda stajla ilgili faaliyetlerin organizasyonu ve koordinasyonu ilç görevli öğretim elemanlnı,
g) Rektör: Me.sin Üniversitesi Rektöriinü.
ğ) sGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu.
h) STAJ Bilgi Sistemi: Meslek Yüksekokulu staj Bilgi Sistemini.
ı) Ünircrsite: Mcrsin ['niı ersitesini.
i!'ade

eder'

iKiNci BöLüD'

Kurulla., cörev ve soİumluluklar
okul sanıyi koordinatörİ

ve gErevleri
Müdür tarafında! görevlendirilğn ve Meslek Yüksckokulu öğrencilerinin Staj Kurulunun kararlarl
doğrultusunda staj yapmalarını koordine etmekle görevli vIüdür Yaldlmcısldır.
(2) okul Sanayi Koordinatöriinün göre!leri:
a) Sıaj konusunda programlaı arasında ve Meslek Yüksekokul ile sta.j yapılacak kurunı/kuruluş arasında

Ltadde 5 -

l)

(

koordinaşyonu sağlamak.
b) Kamu ya da özel kesimde yeni staj yapılacak kurum/kuruluşların bulunması }önünde kurumlar arası iletişimi
geliştirmek,
ç) Hğr programdan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj yapılan kurumlar,kuruluşlarla ilgili sorunlarının
çözümüne en üst düzeyde katılmaktır.

stıj ku.ulu

ve

göfevleri

Mıdde 6 - (l) staj Kurulu, Meslek Yüksekokulu okul Sanayi Koo.dinatöİü Başkanlüğınd4 Meslek Yüksekokulu

Bölüm Ba§kanlaıından oluşur,
(2) Staj Kurulunun görevleri;
a) Staj çallşmalarının yürütülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin genel esaslaİı d
b) Program staj Koo.dinalöünü belirlemek.

ü,

c) Staj baş\uru sürecini izlemek.
ç) Kurunnkuruluşlaİdan gelen stajl-'er isteklcrini değerlendirmek.
d) Staj belgelerinin bu Yönerge}e u!,gunluğunu incelemek ve değerl
e) Öğrencinin

SGK bildirgelerini izlemek.

Il4
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t) Prog.am stai Koordinatörü taratindan dcğerlendirilen staj doslasını incelelerek stajın başarllı olup olmadlğı
konusunda karar vermek.
g)slajtnl ıamam]a!an öelTencinin bilgilcrini \|eslek Yük>ctııtulu ()ğrcnci işlcrine iltımclt
ğ) stajla ilgili diğer iş ve işlemleri }apmaktır.
Program staj koordinatörü ve görevleri
ıtadd€ 7 - ( l ) staj Kurulu önerisi!,le Müdür tarafından ilgili programın öğr9tim elemanları arasından üç } tl süre} lc
atanlr,
(2) Program Staj Koordinatörünün

gö.e!lcrii

a) Staj başvurularünı incelemek ve uygunluğu konusunda Staj Kuruluna öneride bulunmali.

b) Staj Raporu Dosyasınün ön inçeleme ve değerlendirmesini yapmak.
c) stajın; amaclna ve kurallarına uygun yürütülmesini takip eımek, gerektiğinde staj yaptlan kurumdan/kurırluştan
öğrenci hakkında bilgi almak,
ç) Staj Kıırulunun stajla ilgili verdiğidiğer iş ve işlemleri yapmaktır.

üÇüNcü BöLüüvı
stıjlar
staj döoemi

ııdde

8-

( l )

Meslek Yüksekokulu öğencileri stajlarına" en erken. vleslek Yüksekokuluna kayıt yaptırdıkltııı ikinci

}aıı} ılın sonunda başlaIlaı.
(2) Öğrenimle.i devam eden öğ.enci|erin stajlannı staj Kurulunun belirleleceği tarihlerde tapması esastır. Kurul
taraindan süre beljrlenmemesi duİumunda öğenciler kendileri için ulgun göıdükleri tarihlerde stajlarını 1aparlar,
(3) Kamu kurumlarında çalışan ögrenciler. stajlannü }ıllük izin §üreleri içinde iki a}-n dönemde yapabilirler.

staj süre§i

}lıdde 9 - (l) Öğrencilerin Meslek Yüksekokulu diplomasını almala hak kazanabilmesi için programları ile ilgili
konularda ön lisans öğretimi süresinçe en az 30 iş günü sta.j }apmaları gçrçkir.
(2) F'azIa mesai yapllan günler ve/veya hafta sonu çalışılan işyerlçrindeki hafta sonu günlği staj süresinden sayılür.
(3) Ulusal. resmi ve dinibay.am günleri staj günü olalak saytlamaz.
Devım zorunluluğu
Ntadde ı0 - ( l) staja devam zorunlı-ıdur. Öğrenci. geçerli bir maz9reti nedeniyle stajına devam etmediği/edcmediği
günleri telafi etmek zorundadlr.
(2) Öğrençinin. mazeretli olduğu gün sayısı toplam §ürenin 7o2o'sini geçemez. Bır sürelere uymayan öğİencilerin
§tajü ilgili kurum/kuruluş yetkilisi taralindan sonlandlrılaİak durumu Staj Kuruluna bildirilir. Bu durumdaki öğrenciler staidan
başarısız sayılırlaı ve stajlaflnl tekar ederler. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için stajınl başanyla tamamlaması zorunludur.
(3) Mücbir sebeple vel,a haklı bir nedenle stajlnı tamamla_,-amayan öğrencinin. tamamlamış olduğu stai sürc5inin
kabul edilip edilmeleceği. Staj Kurulunun karaııyla belirlenir,
sta.j yeri ve §taj yeridin belirlenmesi
Madde l l - ( l ) Stajlar. Staj Plogram Koordinatörü ile sıa.j Kurulunun uy,gunluğunu kabul eniği il içi ve dışı kamu
ve özel sçktör kuruluşlannda ve!,a okul bün},esinde !,apılır. staj Kurulundan u} gunluk allnma\ an kuruıİ/kuruluşlarda yapılacak
Staj

lar kabul edilmez.
(2) Öğrenci staj yerini kendisi bulmak zorundadır. Program Koordinatörü !e staj Kurulu staj

]- eri bulmak konusunda
öğrencilere yardlmcı olabilir ancak bu konuda }iikümlü degildirler- Bakanllklar. kamu kuruluşlan, meslek odalan ve özel sektör
tafatindan sağIanan staj imkanları Meslek Yüksekokulu web Sayt'asından duyurulur,

Yurt dlşında §tıj
Madde l2 - ( l ) Meslek Yüksekokulu öğrencileri stajlallnı. normal öğretim programlannı aksatmayacak şekilde yurt
dışında da yapabilirleı. Öğrenci 1ırtdışı kabul bclgesini Program Staj Koordinatörüne ve r. Bu talepler, Program Staj
Koordinatörünün yazıll değerlendirmesi ve Staj Kurulu onayı ile karara bağlanır.
(2) Stajlnl, kendi isteğiyle yun dlşında yapacak öğrenciler için ScK pirimi ödenmez.

stajla ilgili belgeler

MaddĞ

tJ - (l)

Ölrencinin stajla ilgili başvuru. uygulama ve değerlendirme süreçlerinde kullanacağı ve

ha2ırlayacağı belgeler şunlaıdır.

a) Staj işlem Adımlarl: öğencinin stajla ilgili. baş!urudan degerlendirmeye kadar izleyeceğiyolu gösteren ve STAJ
Bilgi Sisteminde yer alan belgedir.
b) staj Mu.fiyet Dilekçesi: öğencinin staj muafiyeti için STAJ Bilgi Sisteminden temin ederek Meslek

Yüksekokulu öğrenci işle.ine teslim etmesi gereken mual'i}eı dilekçesi ömeğidir (Ek_l).
c) stıj Başvuru Formu: öğrenci!,e \e öğrencinin staj !apaçağı kururİr'kuruluşa ait bilgileri içeren
Bu form. öğrenci taraflndan STAJ Bilgi Sisteminden temin edilir !e staj başvuru süreleri içinde staj },apl
}etkilisine onaylatılalak Meslek Yükekokulu ösenci işlerine teslim edilir.

ı^,

2/4

l1 u{r
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Mersin üniversitesi senat_osunun o4.o5.201
Formu: öğıencinin aldığı dersleri ve daha önceden yaptığı stajlafl gösteren tbrmdur (Ek-3). Bu form,
öğrenci taraflndan STAJ Bilgi Sisteminden temin edilir ve staj başvuru süreleri içinde Meslek Yüksekokulu öğenci işlerine
ç) Özgeçmiş

teslim edilir.
d)

cenel sağllk sigortasl Durumu Belgesi: öğrencinin genel sağ]lk sigortası durumunu gösteren bu belge öğrenci

tarat'ından Meslek Yüksekokulu öğrenci işlerine teslim edilir.
e) SGK işe Giriş Belge§i: staj yapacak öğrencinin SGK'ya bildirilen işe başlama tarihini gösteren belge olup Mes!ek
Yüksekokulu öğrenci işleri tarafından hazırlanarak staj öncesinde öğrenciye verilir.
0 staj Rapor Dosyasl Teslim DilĞkçesil öğrencinin stajı ile ilgili tüm ev.aklarınü teslim etmek için kullanacağı bu
dilekçe ömeği öğrenci tarafından STAJ Bilgi Sisteminden temin edilir (f,k-4).
g) staj Rapor Dosyasl Ön Kapağl: öğrencinin staj rapor dosya§ını oluştunıİken kullanacağl bu belge öğfenci
tarafından STAJ Bilgi Sisteminden temin edilir (Ek-5).
ğ) staj Rapor Dosyası İç Kapağül öğrencinin sta.j rapor dosyaslnı oluştururken kullanacağı bu belge öğrenci
taİaflndan STAJ Bilgi Sisteminden temin edilir (Ek-6).
h) staj Rapor Dosyısı İç sıyfala.ı: öğ.encinin stai rapor dosyasını oluştururken kullanacağı bu belge öğrenci
taratindan STAJ Bilgi sisteminden temin edilir (Ek-7).
g) staj Dtvam Durum Çizelgesi: öğrenci tarat'ından STAJ Bilgi sisteminden temin edilerek staj yapllacak
kurufrrkuİuluşa teslim 9dilir (Ek-8). Staj yapılacak kürun kunıluş yetkilisi tarat'|ndan doldurırlarak lapalı zarf içinde işveren
Değeİlendirme Formu ile birlikte MçSlçk Yüksekokulu öğrenci işlerin9 teslim edilmek üzere öğenci!,e verilil veya posta
yoluyla iletilir.
ğ) işveren Değerlendirme Formu: öğrenci tarat'ından STAJ Bilgi Sisteminden temin edilerek staj yapllacak
kururrt/kuruluşa bir lotoğrafla birlikte teslim edilir (Ek-g). Stai yapılacak kurum/kuruluş yetkilisi tarafından doldurularak kapall
zarfiçinde Staj Devam Durum Çizelgesi ile birlikte Meslek Yüksekokulu öğrenci işlerine teslim edilmek üzere öğrenciye verilir
veya posta yoluyla iletilir,
ı) staj Değerlendirme Formu: Staj Kurulu taİaİndan staj rapor dos!,asi incelenerek ve ger9kli dunımlarda stajln
yapıldığı kururrt-/kuruluş ile görüşmeler yapılaİak ve/veya öğrenciyi Sözlü mülakata allnarak öğrencinin Staj başarıntn
değerlendirildiği formdur (Ek-l0).
staj muafiyeti
Lladde 1,1 - ( t) BiI işyerinde en az bir yıl çalıştığını sck hizmet dökümü ile belgeleyen öğrenciler. çalıştıklan birim

ile Meslek Yüksekokulda öğrenim gördükleri programın branşlıırının uyuşmasl durumund4 staj muafiyeti için bir dilekçe (Ekl) ile Meslek Yüksekokuluna müracaat etmeleri durumunda Staj Kurulu kalanyla stajlarından muaf sayılırlar.
(2) Öğrenciler, çalıştlkları birim ile Meslek Yüksekokulda öğaenim gördükleli programın branş ı]rumsuzlu_ğunda.
staj muafi yeti için başvu.am.ızlitİ.
(3) Yatay geçişle Meslek Yüksekokuluna kay]t yaptlİan öğİencilerin daha önçe yaptıkları ve iLgili birim tarafından

zorunlu staj eğitimleri, Staj Kurulu kararıyla kabul edilir ve stajlardan muafsayllıflar. Yatay
geçiş işlemi esnasında halen devam etmekte olan staj işlemleri var ise değellendirme işlemi ilgili Program staj Koordinatörii
tarafından yapıltr.
başarülı olarak değerlendirildikleri

Staja başlama

ve Staj

..

Madde t5 - (l) ogİencinin staj başvurusu. Staj Kurulu taraflndan Program staj Koordinatörünün değerlendirmeleri
belgele incelenerek karara bağlanır ve sonuçlar STAJ Bilgi Sistemi sayfasında ilan edilir,
(2) Staj yapacak öğrencilere iş güvenliği ile ilgili eğitimleri. Staj yapacaklart işyerlerinde verilir.

(3) Staja başlayacak öğrençi. staj dosyasü hazırlamak zorundadır. Daha önceden eksik yapılan veya kısmen yapılan
stajlar için de ayn bir Staj dosyası hazlrlanmalıdır. Staj dosyası esasları Staj Kurulu taratindan belirlenir.

staj yefinde uyulmasl ge.eken kurallar
Lladde l6 - (t) Oğrenciler staj ,aptıkları kurum/kuruluşun bağlı olduğu işyeri yönetmeliklerine, kurum/kuruluşun iç
düzenine. disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallarına uymak ve çevreye iyi ömek olmak zorundadır. Staj programı kapsammda
verilen görevleri yapmayan ve kurallara uymayan öğrencilerin durumu, sta.j yapılan işyeri tarafından Müdürlüğe bir yazı ile

bildirilir.
(2) Öğrenciler çahştıklaıı işyerinin olanakları ölçüsünde işyerinin sos},al imkanlarından, yasal olarali biı hakka sahip
olmaksüzın, ücretli ya da ücretsiz olarak yararlandırllabilirler.
(3) Öğrenciler staj yapıkları işyerlerinde kulland*ları makine ve teçhizatü, malzeme ve tesisleri kullanma kurallarına

uygun şekilde kullanmak zorundadırlar. işyeri }önetiçileri, aksine da!rananlar hakkında yasal yolIara başvuru hakkına
sahiptirler.

(4) Öğr9nciler. staj yaptıklaIı iş yerlerinin faaliyetleıi ile ilgili gizliliği gerekliren konularda başkalarına bilgi
veremezler ve sendikal etkinliklere katılamazlar.
(5) Öğrenciler. staj siir9since YükJeköğretim KurumlaIt Ögrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri ile staj yapılaçak
kurun 'kuıuluşun ilkelerine. iş güvenliğine ilişkin kurallaıa !t diğer }asal düzenlemclere uymak zorundadırlar
stajln değerlendirilmesi

Nladde ı7 - ( l) Meslek Yüksekokulu öğIencilerinin yapİkları stailarln değerlendirilmesi Program S
ve Staj Kurulu taİalından yapılır.
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(2) Stajlnı bitiren öğrenci staj süresince !apmış olduğu iş r,e işlemler ile ilgili dos}asını. en geç staj bitimini taliip
edcn ilk ders ka!lt döncmi içinde incelenmek le değerlendirilmck üzcre Program Staj Koordinatörüne bir dilekçe (EkJ) ile
lcslim eder. Süresi içinde staj doslasını teslim etme)en öğrğnci slajtnl }apmamlş sa}ılır.
(]) Program Staj Koordinatörü. mevcut staj dcfteri vela doslasını ve işlerenden gelen işveren raporunu dikkate
alaıak bir dğğcrlendirme }apar. Dos} a üze.inde gerekilorsa düzeltmclcr ! aptırılabilir. Do§!a} ı şekil ve içerik tönündcn }eterli

bulursa stajın değerl€ndirilmesi

için Staj Kuruluna gönderir. Staj Kurulu dosla üzerinde gerekli incelemelcri

1aparak
öğrencinin staj dcğerlendirmesini Staj Değerlendirme Formunu (Ek-l0) doldurarak tamamlar. Staj değerlendirme sonuçlar!
staj rapor dos},asınln tesliminden itibaren en geç l5 iş günü içindc S'[AJ Bilgi Sisteminde ilan edilir.
(4) Staj süresi sonunda başarısız olan vc)-a stailna ara vercn vela ara vermek zorunda kaları öğrencilcre. y1§al
öğrenimi süresi içindc tekrar hak verilir.
(5) staj rapor dosyası en son işlem gördüğü tarihten itibartn iki
dcğcrlendirme tb.mu ise öğrenci dosyasında muhalaza edilir.

yll Meslek Yüksekokulu arşivinde

staj kurulu kararlna itiraz
Madde l8 - ( l ) Öğrenciler zorunlu staj değerlendirme sonuçlarına_ ilanından itibaren

be§ iş günü içinde

tutulur. Staj

Müdürlüğc

dilekçeyle başvurarak itiraz edebilirler. İtirazlar Staj Kurulu tarat'tndan incelcnerel sonuçlandIrr lır. İrirazlar. başvuru tarihinden
itibaren en geç beş iş günü içinde karara bağlanür.

DöRDüNcü 8öLüirr
Çeşitli ve son Hükü mler
işyeri eğitimi ücreti
]lıadde 19 - (l)lteslek Yüksekokulu ögrencilerinc lorunlu staj cğitirnlcri süİesince herhangi bir ücrct ödcmc\i
1apılmaz. Öğrencilerin zorunlu staj eğitimi } aptıkları işl erlcri iIc aralarında 1apacalları mali ilişkiler t niı crsitc} i bığlJmal.
Hüküm bulunmayan durumlar
}ıadde 20 _ ü lı Bu Yön(r_gcde hüküm bulunma}f,n hıllcrı.i<: \lcr.in I nir<rsite\i \ler<in \|cçl(k Yüksckrıt ulu Ön
('ıgreıim
lc \ına\ Yön(ümeliği_ \lersin Ini\cr,iı(,üi ()n Ii\ıns l-.ğilim_öğrelim re Sınar YönetmeliPi ilc \lr,slr,t
li.an.
yüksekokulu yönctim kurulu ve llersin Iniıersiresi senaıtısu lururlurı lc yükseköğretim kurumunun ilgili me!zual
hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 2l
Yüriitme

-

(

l) Bu Yönerge. Üniversite Senatosu talafindan kabul edildiği tarihte yürürlüğe

Nladde 22 - ( l) Bu Yönergeyi Mersin Üniversitesi Rcktörü yürütür
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