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YALovA ÜNivERsiTEsi
YALovA iKTisADi vE iDARi BiLiMLER FAKÜLTESi

sTAJ YÖ\ERGEsi

Amıç
Madde t_ ( l ) Bu yönelgenin aİnacl, Yalova Üniversitesi Yalova İktisadi ve idari Bilimler

Fakültesi öğTencilerinin staj uygulama esaslannın diizenlenmesinde ı.ıyulması gereken ortak
ilkeleıi belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu yönerge, Yalova Üniversitesi Yalova iktisadi ve idaıi Bilimüer
Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilere uygulanr.

Dayanık
Mıdde 3- (l) Bu yönerge, 2547 sayıl|ı Yüksek Öğretim Kanunu ve 08/10/2010 tarih ve

2'1723 S^y||| Resmi Gazete'de yayımlanan Yalova Üniversiıesi Lisans Eğitim-Öğıetim ve
sünav Yönetmeliği, 3308 saylı Mesleki Eğitim Karıunu,5510 sayıh Sosyal sigortalaİ ve
Genel Sağhk Sigortası Kanunu,61ll sayılı Bazı Alacaklann Yeniden Yaptlandınlmasl ile
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağhk sigortasl Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun
Hi,ikmünde Kaıamamelerde Değişiklik Yapılması Hakİrnda Kanun hiikiimlerine dayanllarak
haztlanmiştür.

Tanımlar

Madde 4- (l) Bu yönergede geçen;

a) Böliim: Yalova Üniversitesi Yalova il,tisadi ve idari Bilimler Fakültesi Böliimleİini,

b) Böliim Başkanlığı: Yalova Üniversitesi Yalova iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
Böliim Başkanlıklannı,

c) Dekanlık: Yalova Üniversite§i Yalova iktisadi ve idari Bilimler Fakütesi Dekarıllğünı,

d) Fakülte: Yalova Üniversitesi Yalova iktisadi ve idaii Bilimler Fakütesini.

e) staj Dosyasl: Staj dosyasını ve liim formlan,

f) Takvim: Staj süelerini kapsayan, staj takvimini, ifade eder.

Stıj Çılışmıları
Midde 5- (l) Öğrencilerin staj çalışmalan zorunlu olmayıp, platik çaltşma deneyimi

kazanmak, uygulama yeteneklerini geliştirmek ve iş yaşanıına ulum sağlamak için bu staj
yönelgesi hiikiimleri uyannca yapacağı stajları ifade eder,

(2) Alttan dersi olan öğıencilelin staj başvurularü değerlendirmeye allnmaz.

(3) Stajlar 4. veya 6, yanyıllan sonunda 20 iş giinü olacak şekilde yapıh.
(4) Yaz okulundan ders alan öğencilerin aynl dönemdeki staj başıuruları değellendirmeye
alınmaz,

Madde 6- (l) ÖğIetim plannda gösterilen bir derse ilişkin uygulamalaı ve yanyıl içinde
yapılan her ttirlü seminer ve uygulama çalrşmalan staj olarak kabul edilmez. İE"
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Stıj Yerleri

Mıdde 7- (l) staj yeİleri öğencileİ tarafindan belirlenir. Öğenciler staj yapmak
istedikleri yeri ve taıihi belinir form ve dilekçe ile en geç bahaı yanyıl sonu sınavlan
başlangıç tarihine kadar Bölüm Başkanllğına müacaat edeİle., Daha sonradan yapülan
ba§vtırulaı değerIendirneye alüırmaz.

(2) Öğrencilerin staj yapmak istedikleri kurum ve kuruluşlann uygun olup olmadtğl Bölüm
wafından değerlendirilir ve Dekanlık onayma srmulü.

(3) staj|aı, Dekanlık tarafındarı onaylanmalan halinde kesinleşir.

stıjıırı Devım zorun|u|uğu

Mİdde 6- (l ) staja en az yo80 devam etİnek zoruıludur.

(2) Öğrencinin, izinsiz oIaİak staja üst ü§te üç giin devam etnıemesi halinde stajlna son veİilir.

staj Çahşın.lırınrn Yö.etimi

Mıdde 9- (1) Bir iş yerinde staj yapan öğrenciye, doğrudan doğruya iş ve görev veren ve
onu denetleyen kişi, o öğİencinin iş yeri staj koordinatörüdiiı.

(2) Öğ.enci stajlnü, Böltim ve Fakülte Yönetim Kurulu kaıarlan çerçevesi içinde, bu
yönerg€ye ve iş yerindeki staj koordinatöd tarafindan belirlenen çalışma pıogram ve
esaslaıüna uygun olaıak yapmak zorundadı,

Staj Dosyası ve Belgeleri

Mıdde l0- (l) Staj yapan her öFenci, staj çalışmalaü süresi.ce staj
koordinalörünün gözetim ve denetiminde yaptlğl işleri, gerekli her tiirlü şekil, fotoğİaf ve
diğer belgeler ile birlikte Böliirn tarafindan belirtil€n şekilde belgeleyerek, staj dosyası halinde
düenlemek ve staj koordinatöriine onaylatarak, eİı geç staj çahşmalannı izleyen öğretim
yanyıllnın ilk iki haflası içinde Böliımiıne teslim etİnek zorundadr. Bu süre geçtikten sonİa
srınulan staj dosyalan kabul edilmez. Staj dosyası içindeki Öğenci Degerlendirme Raporu
Tiiıkçe veya ingilizce olarak hazırlanrr.

(2) işyeri değerlendirme raporu ve nofu Böliim Başkanlığı'na mtıhülü ve imzalı zarİla imza
kaşı|ı$ iletilir, Bunun dışındaki bir yolla iletilen değerlendirme rapoıu kabul edilmez.

stıj Dosyısı ve B.lgelerinin s.klanma süresi

Madde 1l- (l) staj dosyası ve belgeleri işlem gördüğü tarihten itibaİen 2 (iki) ytl siile ile
Bölüm Başkanlığı tarafından müafaza edilir.

sııj Çılışms|ınntn DeğerlendiriIDesi

Mıdde 12- (l) Ögıencilerin sunmuş olduklan staj dosyası ve belgeler Bölüm Başkanlüğt
taıafindan değerlendiriliİ. Böliim Başkarılığı gerekli gördüğü hallerde öğrencileri staj

çalışmalanyla ilgili olaıak görüşmeye çağırabilir.

(2) staj dosyast yetersiz görülen, çağnldığı halde geçeİli maze.eti olmaksızın görüşmeye
gelmeyen veya görüşmede başaıısız olduklanna karaı verilen öğıencilerin staj çallşmalarl,
Bölüm Başkanlığı kaİanyla geçersiz sayılır.

(3) Böliim Başkanlığı, öğrencilerin staj çalışmalanna ilişkin değerlendirmelerini, en geç staj
rapo.Ia!ının teslim edildiği tadhten itibaren bir ay içinde tamamlayarak sonuçlarını Dekanlığa
bildirmek zorundadır. Staj değerlendirme sonuçlan, Dekanlık tarafindan onaylanaıak gereği
yapılmak iizere Fakülte Ögrenci İşleri Bürosuna göndeıilft.
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Bışanntn Te§piti ve Değerlendirilmesi

Mıdde 13- (1) Stajyer öğrenci staj başanslnln değerlendirilmesinde iş yeri staj
koordinatöİilnün verdiği puanın %060'ı ve Böliım Başkanlığ değeılendirmesinin %40'ı
alınaıak hesaplanır. Öğencilerin başarılı sayılabilmesi için not ortalamasünün l00 (yüz) ıam
not iizeİinden en az 65 (altmış beş) olması gerekir. DeğerIendirme sonucu "Başanlı" olajr
öğ.encinin duİumu transkriptine işlenir.

(2) Staj için öğrenciye AKTS tanımlanmaz,

sGl( priıılerinin Ödenmesi

Maddel4-(l) Bu yöneİge hükümleri doğruItusrında stajtnı yapanlaİün SGK pİimleri
Üniversite tarafindan mevcut mevzuat kapsamrnda ödenir.

Staj Yıpan Öğrencinin sorumluloğu

Mıdde l5- (l) Öğrenci, Böltiİn Başkanlığı tarafindan uygun göriılen staj yerine gitmek
zorundadıl, Böliıİn Ba§kanlığı tarafindan kabul edilen bir mazeıeti olmaksızın sıaj yerine
giımeyen veya mazeretini kafutlaİnayan öğencinin bir sonıaki dönemde staj başvurusu kabul
edilmez. Öğrenci, Bölüm Başkanhğı onayt olmadıkça staj yerini değiştiremez,

Stıj Yapın Öğrenciıin Yükümlülüğü

Madde16-(l) staj yapan he. öğrenci, staj yaptığı işyeıinin çalışma ve güvenlik
kurallanna, diizen ve disiplinine uymak ve işyerinde kullandığı her titlü mekan, alet,
malzeme, makine, araç ve gereçlere özen göstermekle yiikiimlüdit. Bu yükiimlüIiikle ri yerine
geti.memesinden doğacak her tüİlü sorumluluk öğrenciye aittir. Bu konularda gerekli
yiikiimlüliiklerini yerine getirmeyen öğrenci hakkında aynca Yiikseköğ.etim Kurumlan
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapüh.

(2) staj raporunun incelenmesi ve bölümiin yaptlğü değerlendiİmeler sonucunda gerçeğe aykm
staj .aporu ve evrak diizenleyip teslim eden öğenciler hakkında Yüseköğretim Kurumlan
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem yapılır.

(3) Ögİencilerin slaj yaptlklan kuıumlalla aıalaıında olabilecek mali ilişkilerden BöIiim
Başkanlığl, Fakülte ve Üniversite sorumlu değildir.

Uygulam. Ydnergesinde Bülünmıyın Hu§usıardı Karır Yetkisi

Madde 17- (l) Bu yönergede yer almayan hıısuslaı, Bölüm Başkarılığının teklifi ile Faküite
Yönetim Kurulu tamfından kaıara bağlanlr.

yüriirlük

Mıddel8-(l) Bu yönerge YaIova Üniversitesi Senatosu taıafndan onaylandığı taıihte
yüriirlüğe giIe..

Yüriitme

Mıdde 19- (l ) Bu yönerge Ya|ova Üniversitesi Rektöİlüğü tarafündan yiırütülür,

Geçici Mıdde l- Bu yönergenin yürilİlüğe giİmesiyle , 23.0'7 .2o]ü3 taıihinde 7l sayılı
Senato taıafindan kabul edilerek yüriirltikte olan "Yalova Üniversitesi iklisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi staj Yönergesi" yüraıİliikten kalkaİ.


