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yıLDız TEKNix üıçivrnsirrsi
LıSANS oĞnErİıııi srn; İı-rcrırni

1.AMAÇ VE KAPSAM
yıldız Teknik üniversitesi Senatosu'nun 30.04.199B tarihli toplantısında kabul edilen bu

ç"iç.r. vj.*Ğ", og.g.n ,997 tarih ve 231o5 sayılı resmi Gazete'de yayımlanarak Yürü.rlüğe

giren y,T.1J. iı"ln" Eğitipn-öğr;tim ve_Sınav.Yönetmellği'nin 21.maddesi gereği, Y,T,U,'nin

muhtelif bölümlerinde-yapııan-lisans öğretimi kapsamındaki stajlarının gerÇekleŞtirilm.esinde

uyulması gerekli ilkeleri belirler. ğuraoİ belirlenen.ilkeler.çerçevesinde kalmak kaYdı ile, her

Fakülte, kendi bölümlerinde uygulayacağl "Fakülte Lisans Öğretimi Staj.. ÇalıŞmaları
yönergesi,,ni kendi kurullarında juştÜraraT<, Ünirersite Senatosu'nun onayı ile Yürürlüğe
koyar.

2. TANIM, KONU VE SURESI
2.1. StajIar, ıisaıı? "ğgıtiİ:Öoretiminde alınan teorik ve uygulamalı bilgileri PekiŞtirmek iÇin

öngörülmüş ," *Ttı*-ogfutımın bir parçası sayılan; öğretim süreci içinde zamanı, süresi ve

konusu burada belirlenen ilkeler oogrjtusundİ, her Fakültenin kendi bölümlerindeki lisans

öğretiminin öze|liklerin* r. g"r*klerinjgöre belirleyecekleri esaslar çerÇevesinde, özel ve kamu

iş-yerlerin de yap ı lacak uyg u lama çal ı şmalarıd ır,

2.2. Bir Iisans öğietiminde yapiıacaı< staj|arın pf!§ram türü, devreleri ve süreleri Fakülte Kurul|arlnda

düzenlenir. İÜnİr.§un. os.oı.zooo tarilrve al-ü2 sayılı kararı ile değiŞik Şekli)

2.3. Stajıar, g"ndü" Jkrdemik tatillerdl vrÖİın, uattİc.a 9h 
az üç serbest ğ ğıilt buiunan beklemeliöğrencilerve

ikinci öğretim öğrencileri bu ı<Ly'oın dışındadır.^ yaz Öğretiminde ders alan Öğrencilere aynl

ölçütler uvdi"n,İİU;ir"rrıt" s"natÖsu'nun is.oo.zooo tarih ve 11-05 sayılı kararı i|e değiŞik Şekli).

3.STAJ YERLERıNıN TEMıNı VE DAĞlTıMl ..

3.1. Stajyer öğrenci kontenjanı nıcıren ve talepleri ilgili Bölüm Başkanlığı'nca uygun görülen
yurt içi "" Jİş,kamu v:e özeı işyerleri,.kory,yeİve kontenjan belirtilerek, herYıl bölüm
panolarında ilan ile öğrencııerjİıuyu.Ü[rr. Bu şekilde oluşan yerve kontenjanlar, öğrenci

başvuruiaİ*a gö.*, ğcır* Başı<anl ı l<ları nca uygun, bulu.nan.bir usulde dağ ıtı l ı r,

3.2_ Staj yerıe;r,;ği;;;ıierln xencİileri tarafından-Ğmin edilip önerilebilir. Bu takdirde, staj
yerinin ,vgln;ırp oimadığİnr, iıgııı bölümde uygulanan esaslar çerÇevesinde, Bölüm
Başkanlığı karar verir.

3.3. ğia; çaı,ğmai,n,n en çok 30 işgünlük bir d.evresi, Bölümlerce
ü n ivörsıie laboratuvaiları nda, atölyeleri nde veya uyg u lama

ihtiyaç gösterilmesi halinde,
merkezlerinde yapılabilir,

ÇALİŞMALAR|
stai verleri tahsis edilen her öğrenciye, staj yerine iletilmek üzere, iıgııi eöıi]m Başkanlığınca,
f"#ğ';ii;;;,öğ;;i Staj sıiıı roimu" veriıir. Bu sicil formu, staj tamamlandıktan sonra,
liii-v"rı vJtı<ııijiice b"ıJuİİırp ı<apalı zarf ile Bölüm .Başkanlıöı'na iade edilir-

stajyer öğrenci, staı!öĞ!*ıöi;öt,ğ, ?iliş*JJri iıgiıı nbıumı"n kendi "Staj Esasları"na göre
;sirj o"Ğri,,ne kay'deder. Staj oetterı.,İn hbr sahifesi, staj yeri yetkilisince onaYlanır.
göıümıer, gerektiğinde, staj yerlerinde öğrencilerin çalışmalarını izleyebilirler.

Stajını tamamlayan öğrenci, en geç bir ay içinde,
a) Staj defterini,
nİ xuörı, zarf içinde olmak üzere "Öğrenci Staj Sicil Forrnu"nu,
c) Staj ile ilgili tüm diğer belgelerini
kbndi Bölüm Başkanlığı'na teslim eder,

4.STAJ
4,1.

4.2.

4,3.
4,4.

5.STAJ DEĞERLEN DiRi LMESı
5.1. Bölüm Kurulları, iki yıllık bir görev süresi için olmak üzere, Bötüm öğretim üYe ve öğretim

görevli|eri arrs,ndrn,'o bölümje düzenlenen staj devresi saylsından ve iki kiŞiden az olmamak

üzere, nir ;göıüm bta1 xomlsyonu" seçer ve komisyon Başkan.nJ Ve Yardımcısını belirler.

Görev süresi dolan üyeİekrar s6çilebilır, Ötaj komisyonunun sekreterlik iŞleri Bölüm BaŞkanlığı

Sekreterliğince yürütülür. _ .

5.2. Staj Komisy;nr'ıiv?ı*ri, Bötüm Başkanlığı'nca kendilerine iletilen "staj belgelerini".._en geÇ

bir ay içinde, o Fakülte ve Bölümün "Ötrj Y6nerge_si" çerçeve-sinde inceler, kabul eder, düzeltme

ister veva reddeder. Kabul edilmiş İtallar, 
-Komİsyon Başkanınca, yazılı olarak Bölüm

Başkanliğı'na bildirilir-
5.3. Düzeltme isİenıJn ögrenci, en çok bir ay içinde istenilen düzeltmeyi gerçekleŞtirmek zorundadır;

aksi takdirde, stajı ,.-do"diü-*iş İayııır ," n, süre sonun da, yazılı olarak Bölüm BaŞkanlığı'na

bildirilir.

5.4. Siaj belgelerinin değerlendirilmesinde ve stajlardan muaf tutulma işlemlerinde, yukarıda
,çİı.ıanr-n hususların-dışında kalan hallerde Fakülte Yönetim Kurulları Yetkilidir.

6. STAJ BELGELERıNiN SAKLANMASI
Kabu| edilen staj defterleri, kabultarihinden başlamak üzere, Bölüm BaŞkanlığı'nca tahsis edilen

yerde, en az ı(i yıı saklanır. Saklanma süresi dolan staj defterleri, ilgili Bölüm BaŞkanlnln
İ,ıygun gördüğü biİ usulle imha edilir
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