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DOKUZ EYLUL ONiVERSiTESi
Mi]HENDiSLiK FAKULTESi

MAIdNA MiiHENDiSLiGi BOLT]MU
STAJ UYGULAMA ESASLARI

I. AMAq VE KAPSAM

Madde l. Bu uygulama esaslan, Dokuz Eyliil Universitesi Senatosu tarafindan kabul edilen, 13.09.2017-
477110 sayfi "Dokuz Eyliil Universitesi ogrenci Staj Ydnergesi" dogrultusunda yalnrzca Maltina
MiihendisliEi Bitliimii iigrencilerine ydnelik hazrrlanmrltrr.
Madde 2. Olrenci stajm Bdliim Staj Komisyonu tarafindan uygunlugu onaylanan staj yerinde yapar.

Msdde 3. Staj balvurusu sttecinin itleyiti ile ilgili genel bilgilere, giincel du)'urulara ve baqvuru igin
gerekli tiim belgelere, Makina Miihendislili Bdltmii internet ana sayfastnda (http://makina.deu.edu.tr)

bulunan, "EBitim" balhgr altmdaki "Stajlar" baglantrsmdan (http://makina.deu.edu.trltrleqitim/stajlar/)

ulaSrlabilir.

II. STAJ SORELERi VE YERLERi

Madde 4. Biiliim Stajr, iki ana bdliimden olutur: I. Bdliim Stajr toplam be$ hafta siireli olup TEMEL
STAJ (ya ds "0RETIM STAJI" - Diikiim ve Talagl imalat) olarak adlandrnlr. Diikiim Stajr iki hafta.

Talaql imalat Stajr iiq hafta olarak yaprlr. lt. Boliim Stajr ise toplam be$ hafta siireli olup MESLEK
STAJI olarak adlandrnlmaktadrr. ogrenciler, ikinci srnrftan itibaren Temel Stajlanm, iigiincii srnrftan

itibarcn Meslek Stajlarnr yapmaya ba5layabilirler. Temel staj,2 (iki) haftaltf( diikiim stajr ve I (iig)
haftahk talagh imalat stajr geklinde, farkh iqletmelerde iki bitliim halinde yaprlabilir. Benzer $ekilde.
meslek stajr 2+3 ya da 3+2 hafta Fklinde b6liinebilir. Ancak dgrencinin bir it yerinde bulunacagr siire. l0
(on) it gununiin altrna diiqmemelidir. Bu nedenle 5 (bet) haftahk bir staj, iimegin, 4+l teklinde
biiliinemez. Temel stajrn iki farkh firmada yaprlma zorunlulugunun bulunrnast durumunda, staj

gahsmalan Diikiim ve Talagl imalat srrasr korunacak $ekilde yapllmahdr. Stajlarrn igerik agrsrndan

saElamasr gereken kolullara, http://makina.deu.edu.trltrle{itinr/stajlar/ adresinden ulagrlabilir.
Mrdde 5. Stajlar igin i,ngdriilen tarihler, final ve/veya biitiinleme stnavlan tarihlerini kapsayamaz.
ofrenciler stajlarrna, akademik takvim gtiz dniine alnarak, yanyrl sonu biitiinleme srnavlartnrn bitimini
takip eden ilk i9 giiniinden itibaren baglayabilirler. Normal dtsenim sitesi iqinde stajla nr

tamamlayamayan, staja basvurdugu ddnemdeki tiim derslerini ba;armtq veya yalruz srnavlara girmek
iizere beklemeli duruma dii$en dgrenciler, Madde 4'te belirtilen koEullar saglanrnak kaydryla.
yapamadrklafl stajlannr, normal egitim-dgretim yanyrllan iginde de yapabilirler. Bu koqullar dtqrnda.
dtinem iginde staj yaprlamaz. Yaz dgretimi programrnda ders alan tigrencilerin staj dttnemleri. yaz

iigretimi bittikten soma batlar.
Madde 6. Staj yeri bulma sorumlulugu ijgrenciye aiftir. Staj yerleri, staj iqeriklerine uygun bir igyerinin,
Staj Komisyonu tarafindan staj yeri sayrlabilmesi igin btinyesinde Makina Miihendisi galgtrnyor olmasr
gerekmektedir. Ogrenciler stajlanm Makina Mtihendisli[i Btiliimii web sitesinde bulullan listede yer alan
firmalarda yapabilirler. Ancak staj yapmak istedikleri firma belirtilen listede yer almtyor ise dlrenci
igyeri ile ilgili yeterli bilgiyi Staj Komisyonu'na iletir. Staj Komisyonu, bu bilgiler rtrgrnda, i$ye.inin staj

yeri sayrhp sayrlamayacaglna karar verir. Degerlendirme sonucunun olumsuz olmast halinde, t grenci

tarafindan, gereklilikleri saglayan yeni bir staj yeri belirlenir.
Madde 7. Staj Programlannda bir hafta be9 (5) it giinii olarak kabul edilir. Cumartesi giinii gah lan
i5yerlerinde cumadesi giinil de it giinii olarak kabul edilir. Resmi ve dini bayram tatilleri i$ giini.i olarak
kabul edilmez.

uI. OCRENCi SORUMLULUdU

Madde 7. Olrenci, onaylanmrg ig yerine, birinci biiliimii doldurulmut ve imzalan
akademik danllman ve Biiliim Ba$kair irlzalan ile diger tamamlayrcr bilgiler)
Formu (iiq niisha) ile baqrurur. Formun ikinci krsmlnln ilyeri tarafindan dole
imzalarunasrnr sallar. Belirlenen ipyerinde itgrcncinin staj yapacagr tarih arahgr

'rnlanml$ 
(iigrenci.

ir S(a'j1yeri Onay
flq!- pnaylafiir'asrnr re
.fitifiEr oiryldnarrtan

ilu ikisonra dgrenci, Fakiilte'nin ttgrenciyi sigortalatmasr igin gerekli Sigorta iF
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doldurur ve imzaladlktan sonra Bi,liim ogrenci i$leri'ne teslim eder. Biiliim dBrenci iglerinden toplanan

formla. degerlendirilir. Staj ba$langrcrndan 15 giin tince sigorta iqleminin yaprlmast igin Dekanlk'a
gdnderilir.
Maddc E. ogrenci Fakulte matbaasrdan ahnan staj defterinin ilk sayfasrndaki Form f i ve Staj Sicil
Figi'nin ilgili krsrmlanru dolduarak resimlerini yaprftrnr. Her ikisini de Btiliim O$enci illeri'nde
miihiirletir.
Madde 9. Dekanlrk tarafindan oraylanan belgeler staj baSlamadan en ge9 ti9 giin dnce Boliim Ogrenci
illeri'nden ogrencilere verilir.
Madde 10, Sigortalanmrs dtsenci belirlenen giln ve tarihlerde i$yerinde bulumak zorundadrr. Ogrenci

staj yerinin kogullaflna uymak zorundadrr, hastahk ve gegerli mazeretler dl$tnda izin alamaz ya da takvim
deEittirmesi yapamaz. 6!renci, miicbir sebeplerle staja devam edememesi durumund4 Dokuz Eyliil
Universitesi olrenci Staj Yiinergesi'nin ilgili htiktimleri uyannca hareket eder.

IV. i$YERI SORUMLULUdU

Mrdde 11. Staj yapan her dtsenci, staj yaptrgr ifyerinin gallgma ve giivenlik kurallanna, dilzen ve

disiplinine uymak ve igyerinde kullandrfr her tiirlti mekan, alet, malzeme, makina, arag ve geregleri

6zenle kullanmakla yi.ikUmliidiir. Bu yiikiimliili.iklerin yerine getirilmemesinden dogacak her tiirlii
sorumluluk iigrenciye aittir. Bu duumda olao bir ogrenci hakkrnda aynca, Yiiksekiigretim Kurumlan

O[renci Disiplin Yiinermeligi uyannca illem yaprlrr.

V. DECERLENDIRME

Mrdde 12. Siiresi iginde igyerine giderek stajlalnr tamamlamr$ iigrenciler staj siiresi boyunca

ti[rendiklerini (yaptrklan , gdrdiiklerini) giinii giiniine staj defterine yazarak, gizerek birim sorumlusuna

imzalattmrlai.
Madde 13, Staj siiresinin bitiminde, defterde bulunan Form I ve Staj Sicil Fili, igyeri yetkilileri
tarafindan imzalamp kaselenir, Staj Sicil Fiqi kapah zarfiginde dgrenciye teslim edilir.
Madde 14. dlrenci, staj suresinin bitimini takip eden dgretim yany mm ilk otuz (30) gtintine kadar,

verilen programa uygun ve giinliik olarak dolduulal staj defterini, defterin her sayfasmt gahitrgr iSyeri

yetkilisine onaylattrktan soua, Bdliim Staj Komisyonu'na teslim eder.

Madde 15. Teslim edilen defterler igerisinde mezun olma durumundaki d$encilere itncelik verilerek,

dgrenciler degerlendime igin mtilakata gagnlacakladrr. BaSanh olan ttgrenciledn defterlerine ve sicil

fislerine tarih, kabul notu ve imza atrlarak kabul iglemleri yaprlacaktr. Staj defterleri' Boliim Staj

Komisyonu tarafindan, ii$enci mezun olana kadar argivlenir.

vI. SoNUCLARTN Bil,linilursi

Madde 16. Kabul edilen staj sicil formlan sonuglarr D.E.U. Miihendislik Fakiiltesi Staj Ydnetim

sistemi'ne dBrenci adrna kayrt edilir. ofrencinin staj sicil formlar tiim stajlar tamarnlanmcaya kadar staj

komisyonunca saklanrr. 6lrenci tiim stajlafl tamamladrgrnda bir kapak yazrsr ile staj sicil formlarl
Dekanhk dgrenci iqle 'ne giinderilir. Dekanhk Ogrenci igleri'ne formlar gtinderildikten sonra bilgiler
d!rencinin transkiptine aklanlmaktadrr.

VII. YURiJTME

Madde 17. Bu Staj Yiinergesi'ni Makina Miihendislili B6liim Ba$ka yiirtitit.
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