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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ  

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  

STAJ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Mühendislik Fakültesinin farklı bölümlerinde lisans eğitim 
öğretimini sürdüren öğrencilerinin mesleki beceri ve tecrübelerini geliştirmek üzere ders planlarında 
belirtilen stajların yaptırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
 
Dayanak 

Madde 2- Bu Yönerge; 1 Haziran 2016 tarih ve 29729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren "Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 15., 38. 

ve 44. maddelerinde yer alan staj konusu ve 17.06.2021 tarihli ve 31514 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Yüksek Öğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği 

kapsamında, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe 

giren ve 7033 sayılı ‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 31. Maddesi ile değişiklik 

3308 sayılı Kanunun ‘tanımlar’ başlıklı 3. Maddesi Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı ile ilgili 

esaslara dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 

Madde 3-  

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Kredisi: Öğrencinin bir dersi başarıyla 
tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tamamını kapsayan ve öğrencilere 
kazandırılacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri elde etmek için gerekli olan toplam iş yükünü temel alan 
sayısal değeri, 
b) Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya 
birbirine yakın anabilim dallarından oluşan; fakültenin eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve 
uygulama birimini, 
c) Bölüm Staj Komisyonu: Her bölümde kurulan ve stajların uygulanmasını yöneten komisyonu,  
ç) Dekan: Mühendislik Fakültesi Dekanını, 
d) Eğitici Personel: Mesleki yetkinliğe sahip, öğrencilerin işletmedeki eğitimlerinden sorumlu ilgili 
alandaki mühendisi, 
e) Fakülte: Mühendislik Fakültesini, 
f) Fakülte Kurulu: Fakültenin Fakülte Kurulunu, 
g) Fakülte Yönetim Kurulu: Fakültenin Yönetim Kurulunu, 
h) Fakülte Staj Komisyonu: Dekanlığa bağlı olarak kurulan, fakülte staj faaliyetlerinin 
koordinasyonundan sorumlu komisyonu,  
ı) İsteğe Bağlı Staj: Öğrencinin, kayıtlı olduğu programın öğretim planında yer almamasına rağmen 
kendi ihtiyaçları ve isteği doğrultusunda yaptığı stajı, 
i) İş yeri: Lisans öğrencilerine staj yaptırma görev ve sorumluluğunu kabul eden, mal ve hizmet 
üreten kamu ya da özel kurum, kuruluş ve işyerlerini, 
j) İşletme Değerlendirme Formu: İşletme tarafından her bir öğrenci için doldurulan, staj 
süreçleriyle ilgili bilgileri, gözlemleri ve işletmenin öğrencilerin staj faaliyetlerine ilişkin 
değerlendirmelerini içeren formu, 
k) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü, 
l) Staj: Yükseköğretim kurumlarında verilen ve programa özgü olarak belirlenmiş teorik ve 
uygulamalı dersler dışında, öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki 
bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyum sağlamaları, 
tecrübe edinmeleri ve gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmelerde 
yaptıkları mesleki çalışmayı, 
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m) Staj Sorumlusu Öğretim Elemanı: Staj öğrencisinin takibi ve değerlendirmesini yapan 
Bölüm Öğretim Üyesini, 
n) Staj Dosyası: Öğrencilerin staj kapsamında hazırlamaları gereken defter, gelişim dosyası, form, 
rapor ve benzeri dokümanı, 
o) Staj Başvuru Kabul Formu: Öğrencinin staj yapacağı işyeri bilgileri ve öğrencinin kişisel 
bilgilerini içeren formu (Ekte verilmiştir), 
ö) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini. 
 

İKİNCİ BÖLÜM  

Görev ve Yetkiler 

 

Görev ve Yetkiler 

Madde 4- 

Rektörün Görev ve Yetkileri:  

Rektör, staj faaliyetlerinin planlanması, bütçelendirilmesi, uygulanması, koordinasyonu ve 

denetiminden sorumludur. 

 
Dekanın Görev ve Yetkileri:  

Madde 5- (1) 

a) Birimlerindeki staj faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasını koordine etmek. 

b) Staj kapsamında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanununun 5 inci maddesi gereğince sigortalanacak öğrencilerin sigortalanmalarına ilişkin iş ve 

işlemleri yürütmek. 

c) Rektörün yetkilendirmesi halinde staj kapsamında Mühendislik Fakültesi ve ilgili işletme arasında 

yapılan sözleşmeleri imzalamak ya da imzalanması için bu sözleşmeleri rektöre sunmak. 

(2) Rektörün görevlendirmesi ile fakülte dışında, amaca yönelik, koordinasyondan sorumlu idari bir 

birimi oluşturmak ve bu maddede belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 
 

Staj Komisyonlarının Görev ve Yetkileri: 

Madde 6-  

a) Fakültenin staj yapılan bölümlerinde; staj faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve 

koordinasyonundan sorumlu komisyonlar, Dekanlık ve Bölüm Başkanlıklarınca oluşturulur. 

b) Bölüm Staj Komisyonu, işletmede staj sonunda elde edilen kazanımların ölçme ve değerlendirme 

işlemlerini yapar veya bu işlemi yaptırmak üzere sorumlu öğretim elemanının da yer aldığı alt 

komisyonlar oluşturabilir. 
 

Fakülte Staj Komisyonu Görev ve Yetkileri:  

Madde 7-  

a) Fakültemiz öğrencilerinin staj çalışmaları, staj yönergesi ve Fakülte Kurulu kararları uyarınca 

Komisyon tarafından düzenlenir, yürütülür ve denetlenir. Komisyon, bir başkan ve en az iki üyeden 

oluşacak şekilde öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından belirlenir. Komisyon başkanı ve 

üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. 

b) Fakülte staj faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumludur. 

 

Bölüm Staj Komisyonunun Görev ve Yetkileri 

Madde 8-  

Bölüm öğrencilerinin staj çalışmaları, staj yönergesi ve Fakülte Kurulu kararları uyarınca Bölüm Staj 

Komisyon tarafından düzenlenir, yürütülür ve denetlenir. Komisyon, toplam 3 üyeden az olmamak 
üzere Bölüm Öğretim Üyelerinden birinin başkanlığında öğretim üyesi/öğretim elemanlarından 
oluşacak şekilde Bölüm Başkanı tarafından belirlenir. Komisyon başkan ve üyelerinin görev süresi 
3 (üç) yıldır. Komisyon’un görev ve yetkileri; 

a) Komisyon Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi kapsamında bölüm staj esaslarını ve/veya özel 

maddelerini hazırlar ve üyeler tarafından imzalandıktan sonra Fakülte Kurulu’na sunulmak üzere 

Bölüm Başkanlığına bildirir. 
b) Öğrenci staj işlerinin koordinasyonu ve değerlendirilmesini yapar.   

c) Öğrenci tarafından teslim edilen staj formlarını Bölüm Staj Esaslarına göre değerlendirir.  

ç) Stajı uygun görülen öğrencilerin yer aldığı staj kabul listesi bölüm başkanlığı üzerinden Dekanlık 

Staj Birimine gönderilir. 
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d) Teslim alınan Staj Dosyası ve staj sicil fişlerini inceler, inceleme sonunda öğrencilerin kabul 

edilebilir staj çalışma sürelerini belirler, zamanında teslim edilmeyen, eksik doldurulmuş Staj Sicil 

Fişlerine ait defterleri değerlendirmeye almaz. 

e) Stajı kısmen veya tamamen reddedilen öğrenciler staj komisyonu tarafından ilan yoluyla, ilgili 

panolarda ve/veya bölümün internet sayfasında duyurularak bilgilendirilir. Bu bilgilendirmeden 

sonra öğrenci, kararın ilanından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ilk önce Komisyona itiraz edebilir. 

f) Komisyondan itiraza dönük sonuç alınamazsa Fakülte Yönetim Kuruluna itiraz hakkı bulunur. 

Öğrencilerin stajdan başarısız bulunması halinde, staj tekrar edilir. 

g) Bölüm Staj Komisyonları, değerlendirmeyi tamamladıktan sonra, Bölüm Başkanlıklarınca Staj 

Defterleri, staj sicil fişleri ve Staj Kabul Formu beş (5) yıl süreyle saklanır. Daha sonrası için Staj 

Sicil Fişlerini mevzuata uygun saklanması için bir üst kuruma (Dekanlığa) gönderilir.  

h) Yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin, belgelendirdikleri takdirde, ilgili belgelerin 

incelenmesi sonucunda daha önceki bölümlerinde kabul edilmiş eski stajlarının geçerliliği olup 

olmadığına karar verir. 

ı) Çift Anadal Programı (ÇAP) yapan öğrenciler için Kocaeli Üniversitesi ÇAP Yönergesi'ne uygun 

olarak staj çalışmalarının nasıl uygulanacağına karar verir.  

 

Staj Sorumlusu Öğretim Elemanının Görev ve Yetkileri 

Madde 9-  

Öğrencilere staj süreçlerinde rehber olması ve ölçme ve değerlendirme işlemlerinde yer alması 

amacıyla staj yapacak her bir uygulamalı eğitim grubu için eğitimler süresince bir sorumlu öğretim 

elemanı görevlendirilir. Sorumlu öğretim elemanı öğrencilerin bölümlerde ve ilgili kurumlardaki 

staj faaliyetlerini izler, işletme ile kurum arasında koordinasyonu sağlar. 

 

Eğitici Personelin Görev ve Yetkileri 

Madde 10-  

Staj, işletme tarafından komisyonun görüşü alınarak görevlendirilen ve alanında mesleki yetkinliği 

haiz bir mühendisin gözetiminde yürütülür. 

a) Staj sürecini yönlendirir, takip eder, destek olur ve öğrenciye gerekli bilgi/deneyimlerini 

aktarmak. 

b) Hazırlanan eğitim planı dâhilinde öğrencilerin stajlarını yapmalarını ve sürdürmelerini sağlamak. 

c) Staj yapan her bir öğrenci için işletme değerlendirme formunun doldurulmasını sağlamak. 

ç) Öğrenciler tarafından hazırlanan uygulamalı eğitim dosyalarını inceleyerek görüş vermek ve 

onaylamak. 

d) Devamsızlık, disiplin ve stajla ilgili diğer hususlarda sorumlu öğretim elemanı ile iş birliği 

yapmak. 

 

Staj Yapılan İşletmenin Görev ve Sorumlulukları 

Madde 11-  

a) Bünyesinde staj yapacak öğrenci sayısını dikkate alarak alanında mesleki yetkinliğe sahip yeterli 

sayıda eğitici personeli görevlendirmek. 

b) Staj yapacak öğrencinin Staj Kabul Formunu onaylamak. 

c) Staj yapan her bir öğrenci için ayrı bir işletme değerlendirme formunu doldurmak. 

ç) Staj faaliyetlerinin 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine 

uygun ortamlarda yapılmasını sağlamak. 

d) İşletmedeki çalışma ortamı ve stajın mahiyeti dikkate alınarak öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği 

eğitimleri vermek. 

e) Staj yapan öğrencilere 3308 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine uygun olarak ücret ödemek. 

f) Staj yapan öğrencilerin geçirdikleri iş kazalarını, ilgili mevzuata uygun olarak ilgililere ve aynı 

gün içinde öğrencinin kayıtlı olduğu Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına resmi 

olarak bildirmek. 

 

Öğrencinin Sorumlulukları 

Madde 12-  

MADDE 10- (1) Staj yapan öğrenciler, staj esnasındaki izin veya devamsızlık sürelerine ilişkin 

işlemlerde öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumunun ilgili mevzuatı ile işletmenin resmî 
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çalışma kurallarına tabidirler ve sendikal etkinliklere katılamazlar. Bu Yönetmelik hükümlerine 

veya işletmenin resmî çalışma kurallarına aykırı davranan öğrencilerin stajı başarısız olarak 

değerlendirilir.  

(2) Staj yapan öğrenciler işletmede bulunduğu sürelerde de 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile Kocaeli 

Üniversitesinin ilgili disiplin mevzuatına ve işletmenin çalışma kurallarına tabidir. 

(3) İşletmeye ait gizlilik gerektiren hususlarla ilgili bilgiler Staj Öğrencisi tarafından hiçbir ortamda 

paylaşılmaz. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Staj Esasları 

 
Staj Yeri 

Madde 13-  

a) Staj, öğrencinin eğitim öğretim gördüğü alanıyla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel 

Sektör Kuruluşlarında yapılır. Öğrenciler staj yerlerini kendi imkânları ile bulur ya da Bölüm 

Başkanlıkları tarafından ilan edilen staj yerlerinden seçer. Öğrencinin staj yapacağı yeri kendisinin 

bulması durumunda bu iş yerinde staj yapmasının uygun olup/olmadığına bölüm staj komisyonu 

karar verir ve onaylar.  

b) Öğrencinin staj yapacağı iş yerinin faaliyet konusu, öğrenim gördüğü bölümün misyonuna, 

müfredatının içeriğine uygun ve tamamlayıcı nitelikte olmalıdır. Bununla birlikte, öğrencinin 

yapması gereken iki ayrı stajı aynı tip iş yerinde yapıp yapamayacağına bölüm staj komisyon karar 

verir.  

c) Onaylatılmış Staj Kabul Formunda belirtilen iş yerinde staj yapılamayacağının belgelenmesi 

durumunda, Komisyon onayı ile staj yeri değişikliği yapılır.  

d) Yurtdışında staj yapmak isteyen öğrenciler, stajlarını bağlı bulundukları bölüme göre, 

Uluslararası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadele Birliği (IAESTE) Türkiye Milli Komitesi, Üniversite 

Öğrencilerinin Hareketliliği için Avrupa Topluluğu Eylem Programı (ERASMUS), Uluslararası Staj 

Değişim Programı (AIESEC) gibi kurumlar aracılığı ile veya kendi imkânlarıyla, yabancı ülkelerde 

bölümleriyle ilgili işyerlerinde yapabilirler. Öğrencilerin bu ve benzeri programlar kapsamında 

yapacakları stajların öğrencinin kendi öğretim programındaki stajlarla eşdeğerliği, bölüm staj 

komisyon tarafından değerlendirilerek bölüm başkanlığı onayıyla Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile 

belirlenir.  

 
Staj Yarıyılları ve Süresi  

Madde 14-  

(1) Stajların yarıyıl veya yaz tatiline rastlayan aylarda yapılması esastır. Ancak aşağıda belirtilen 

stajların yarıyıl veya yaz tatiline rastlayan aylarda yapılmadığı durumlarda staj ile birlikte eğitim ve 

öğretim faaliyetleri devam eder, öğrencinin dersinin veya sınavının olduğu günlerde staj 

yaptırılamaz: 

a) Fakülte bölümlerinin en erken 4. yarıyıllarını tamamlamış öğrenciler, bölümlerin müfredat 

programlarındaki sürelere bağlı olarak stajlarını bölümlerince hazırlanacak programa göre yaparlar.  

b) İlgili bölümün veya işletme koşullarının uygun olmaması durumunda bu süreler dışında ve eğitim 

ve öğretimi aksatmamak şartıyla staj yaptırılabilir. 

c) Öğrenci bütün derslerini tamamlamış ancak stajını henüz tamamlayamamış ise stajını herhangi 

bir ayda yapabilir. 

ç) Staj, aynı süreli ve haftalık üç iş günden az olmamak şartıyla eğitim ve öğretim dönemi, yaz okulu 

ve genel sınav dönemlerinde de yaptırılabilir. 

(2) Staj süresi yükseköğretim kurumları tarafından 20 iş gününden az olmamak üzere ilgili 

programın niteliğine göre belirlenir. 

(3) Staj için AKTS kredisi belirlemek zorunludur. AKTS kredileri bölümün ders çizelgelerine 

eklenir ve öğrencilerin mezuniyet kredisi hesabına dâhil edilir.  

 

(4) Stajlar kapsamında hesaplanan kredi toplamda 5 AKTS kredisinden az 10 AKTS kredisinden 

fazla olamaz. 

 

(5) Komisyonun uygun görüşü ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olmak kaydıyla öğrenci 
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isteğe bağlı olarak veya öğrenim gördüğü program kapsamında belirlenen staj süresinden daha uzun 

süreli staj yapabilir. Bu fıkra kapsamındaki staj süreleri kredilendirilebilir ancak mezuniyet kredisi 

hesabına dâhil edilmez. 

(6) Komisyon veya alt komisyonlar, staj yapan öğrencileri işletme değerlendirme formu, staj dosyası 

ve önceden belirlenen kazanımlar doğrultusunda başarılı veya başarısız olarak değerlendirir ancak 

öğrencinin akademik başarı notu değerlendirmelerine dahil edilmez. Stajları başarısız olarak 

değerlendirilen öğrenciler, yeniden staj yapmak zorundadır. 

(7) Staj yapan öğrencilere ödenecek ücretler hakkında 3308 sayılı Kanununun 25 inci maddesi 

uygulanır. 

(8) Staj yapan öğrenciler hakkında 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendi uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu öğrencilerden bakmakla 

yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri 

uygulanır. Bu fıkra kapsamında ödenecek primler 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (e) bendi uyarınca Kocaeli Üniversitesi bütçesinden karşılanır. 

9) İsteğe bağlı staj yapan öğrencilerin sigortalanmalarında o yıl üniversitemiz yönetimince 

fakültemize tahsis edilen kontenjan dahilinde talepler değerlendirilerek sigortaları yapılabilir. 

Dönemlik başarı sıralamasında %10’a giren öğrenciler arasından sıralama yapılarak belirlenir. 

 

Ders Yükü:  

Madde 15-  

Staj kapsamında atanan Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi Dr. ve Öğretim Görevlisi Dr.’a sorumlu 

olduğu staj grubu sayısına ve öğretim türüne bakılmaksızın haftalık birinci öğretimde iki saat 

uygulamalı ders yükü yüklenebilir ve bu derslerin “Ek Ders Ödemelerinde Uyulacak Esaslar 

Hakkındaki Kararlar” çerçevesinde ücreti ödenir. 

 

İşletmenin Değiştirilmesi 

Madde 16-  

Öğrenci staja başladıktan sonra bölüm staj komisyonun uygun görüşüne göre işletme değişikliği 

yapabilir. 

 

Yurt Dışında Staj 

Madde 17-  

a) Öğrenciler öğretim programlarını aksatmayacak şekilde, ders çizelgelerinde yer alan staj 

uygulamalarını bölüm staj komisyonun uygun görüşüne göre yurt dışında yapabilirler. 

b) Stajını yurt dışında tamamlayan öğrenciler, staj çalışmalarına ilişkin belgelerini ve dosyasını 

bölüm staj komisyona teslim eder. Bu kapsamdaki stajlara ilişkin ölçme ve değerlendirme işlemleri 

bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda yürütülür. 

c) Yurt dışında staj yapacak öğrencilerin sigortalanması amacıyla sigortacılık alanında faaliyet 

gösteren yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlara ödenecek primler Kocaeli Üniversitesi tarafından 

karşılanmaz. 
 

Önceki Stajların Tanınması 

Madde 18-  

a) Yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin önceki eğitim kurumlarında yaptıkları stajlarının 

geçerliliği ilgili bölüm staj komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve Yatay Geçiş 

Muafiyet ve İntibak Komisyonu tarafından gerekli işlemler yapılır. 

b) Öğrenim gördüğü bölüm ile ilgili bir işte çalışmış veya çalışmakta olan öğrenciler, çalışma 

sürelerini ve unvanlarını belgelendirmek koşuluyla veya staj uygulaması kapsamında önceki 

öğrenmelerin tanınması için başvuruda bulunabilir. İlgili bölüm staj komisyonu söz konusu 

başvuruları inceleyerek karar verir. Bölüm staj komisyonunun hakkında olumlu karar verdiği 

öğrenciler için bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda sadece ölçme ve değerlendirme 

işlemleri yürütülür. 

 

Staj Aşamaları  

Staj Kabul Formu, Staj defteri ve Staj Sicil Fişi Doldurulması ve Teslimi 

Madde 19-  

(1) Staj yerini bulan öğrenci staj kabul formunu aşağıdaki hususlara dikkat ederek doldurur. 
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(2) Staj kabul formu, tükenmez kalem ile okunaklı veya elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurulmalıdır. 

a) Öğrenci, staj kabul formunu staj yapacağı iş yerindeki yetkiliye onaylatarak, staj başlangıç 

tarihinden en geç otuz (30) gün önce komisyon üyelerinden birine teslim eder. 

b) Staj yapacak öğrenci Staj Kabul Formunda belirttiği gün sayısından fazla staj yapamaz.   

c) Staj formlarını belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen öğrencilerin sosyal güvenlik sistemine 

girişleri yapılamayacağı için stajlarına başlaması söz konusu olmaz. 
(4) Öğrenci Sigorta Bildirgesini Fakültemiz Staj Biriminden teslim alarak, staj kabul formunda 
belirtilen staj başlama tarihinde, staj yapılacak iş yeri yetkilisine teslim eder. 
(5)Temin edilen Staj Defteri ve Staj Sicil Fişinin öğrenciye ait bilgileri, öğrenci tarafından 
doldurulur ve son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet aynı vesikalık fotoğraf yapıştırılarak Fakülte 
Staj Birimine mühürletilir. 
 
Staj Defteri ve Staj Sicil Fişi Doldurulması ve Teslimi 

Madde 20-  
a) Stajyer öğrenci, işletmedeki staj süresi içinde staj defterini doldurur ve çalışma süresince ve 
sonunda gerekli yerleri işletme yetkililerine onaylatır.  
b) Staj defterinin ve Staj Sicil Fişi’nin doldurulmasında tükenmez kalem, dolmakalem ile okunaklı 
yazılmalı ya da Mühendislik Fakültesi web sayfasından indirilen staj defteri elektronik ortamda 
doldurulmalıdır. 
c) Staj defterinin ilk sayfasında öğrenci bilgileri, çalışma dalı, işyerinin bilgileri, imzası ve kaşesi 
mutlaka bulunmalıdır, 
d) Türkiye'de yapılan stajlarda Staj Defteri yazımında kullanılacak dil Türkçedir. Yurt dışındaki 
stajlarda staj defteri bölüm staj esaslarına göre hazırlanır ve yazım dili İngilizcedir.  

e) Staj Sicil Fişi ve her sayfası işletmedeki eğitici personel tarafından imzalanmış onaylı ve 

mühürlü staj defteri, işyeri tarafından doldurulup onaylandıktan sonra ağzı kapalı ‘GİZLİ’ ibareli 

bir zarf içinde stajyer öğrenci ya da kargo aracılığıyla ilgili Bölüm Başkanlığına gönderilir.  
f) Öğrencinin Staj Yerinden teslim aldığı kapalı zarftaki staj sicil fişi ile birlikte staj defterini 
komisyona en geç staj bitiminden sonraki on beş (15) gün içerisinde teslim eder.  
 

Stajın Mazereti 

Madde 21-  

a) Mücbir sebeplerle ve öğrencinin haklı mazereti nedeni ile yapılamayan staj gün süresi 3 iş günü 

geçtiği taktirde, o döneme ait staj tekrar ettirilir.  

b) Yapılan stajın komisyon tarafından başarısız bulunması halinde staj tekrar edilir. 

 

Diğer Hükümler 

Madde 22-  

a) Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, stajlara ilişkin hususlar ile bu kapsamda kullanılacak 

formları bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak belirler ve kendi resmî internet sitesinde yayımlar. 

b) Açık ceza infaz kurumlarında hükümlü olup aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesinde öğrenci olanların stajlarına ilişkin kurallar, hükümlü bulunulan kurumun görüşü de 

alınarak, 

 

 

 Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından belirlenir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı 

 
Dayanak 

Madde 23-  
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun Geçici Madde 12 – (Ek: 2/12/2016- 6764/48 md.): 25 inci 
maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde 
otuzundan az olamaz. Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için 
üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 
sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53. maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için 
ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir.  
 
Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Aşamaları  

Madde 24-  
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a) Staj Yaptıkları Firmadan Ücret Alan Öğrenciler staj kabul formunda bulunan ‘Ücret Alıyor mu’ 
bölümü EVET ise Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formunun doldurulması zorunludur. 
Ücret alan stajyer öğrenciler, stajları bittiğinde Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formunu 
ve ekine ücret ödendiğini gösterir belgeyi (dekontu) komisyona iletir ve komisyon tarafından toplu 
olarak Fakülte Staj Birimine gönderilir. Formun ekinde dekont olmaması durumunda ödeme 
yapılamaz.  
b) Kamu kurum ve kuruluşları bu kapsam dışındadır; Kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapan 
öğrenciler için bu formun doldurulmasına gerek yoktur.  
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

 Bölümlerin Zorunlu ve İsteğe Bağlı Staj Usul ve Esasları 

 

Madde 25-  

Fakültemiz bölümleri yürürlüğe giren staj yönergesine bağlı kalarak, kendilerine ait staj esaslarını 
düzenleyebilirler. 
 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yürürlük 

Madde 26-  

Bu Yönerge Kocaeli Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren 2021/2022 
Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılında Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesine yeni kayıt 
yaptıran öğrencilere uygulanmak üzere yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 27-  
Bu Yönerge hükümleri Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığınca yürütülür. 
 
Hüküm bulunmayan haller 

Madde 28-  

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
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EK-16 

                             İlgili Makama 

…………………………….Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören aşağıda kimlik bilgileri verilen öğrencimizin 
mezun olabilmesi için staj yapması gerekmektedir. İş kazası ve meslek hastalığı risklerine karşı 
6111 ve 5510 sayılı yasa gereğince öğrencimizin staj yapacağı gün sayısı kadar SGK primleri 
fakültemizce yatırılacaktır. 

Kurumunuzca/İşletmenizce öğrencimize staj süresince göstereceğiniz ilgi için teşekkür eder 
çalışmalarınızda başarılar dilerim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

T.C. KİMLİK NO/ UYRUĞU  BÖLÜMÜ  

ADI SOYADI   DAHA ÖNCE YAPTIĞI STAJ GÜN SAYISI  

DOĞUM TARİHİ  ÖĞRETİM YILI  

ÖĞRENCİ NUMARASI  E-POSTA ADRESİ /TELEFON NO  

İKAMETGÂH ADRESİ   SAĞLIK YARDIM STATÜSÜ (*) 
1-Genel Sağlık sigortası kapsamındayım  
2- Anne-Baba üzerinden sağlık yardımı 
almaktayım  
3- Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi olarak 
çalıştığımdan kendi sağlık yardımım var  
4- Bağ-Kur’a tabi olarak çalıştığımdan kendi 
sağlık yardımım var  
5- Emekli Sandığı’na tabi olarak 
çalıştığımdan kendi sağlık yardımım var  
6- Herhangi bir sosyal güvencem 
olmadığından sağlık yardımı alamıyorum 

 
1-☐ 

2-☐  

3-☐ 

4-☐  

5-☐ 

6-☐ 

 
  STAJ YAPILAN YERİN 

Adı  Yurtdışı Stajımı? (E / H)  

Hizmet Alanı  Staj Başlama Tarihi   

Telefon No  Staj Bitiş Tarihi  

Fax No  Staj Gün Sayısı  

E-Posta Adresi  Hafta Sonu Çalışılıyor mu? (E / H)  

Web Adresi  Çalışan Sayısı  

Mühendis Sayısı  Ücret Alıyor mu ? (E / H) -  (**)  

Adres Bilgisi  

    İŞVEREN VEYA YETKİLİNİN  

Adı Soyadı    

Görev / Unvanı  

 İmza / Kaşe E-Posta adresi  

Telefon No  

   ÖĞRENCİNİN ONAYI                                                                 STAJ DANIŞMANI ONAYI 

ÖNEMLİ NOT:   
1-Belgenin zorunlu staja başlama tarihinden en az 30 gün önce STAJ KOMİSYONU’na teslim edilmesi zorunludur. 
2-Öğrenci daha önce yaptığı kabul edilen stajı ikinci kez yapamaz.  
3-Öğrenci yukarıda belirttiği gün sayısından fazla staj yapamaz. (Prim ödemesi yapılmaz.) 
4-Herhangi bir kurumda ( SGK )’ya tabi olarak çalışıyorsanız çalıştığınızı gösterir belgeyi, bu formla birlikte teslim ediniz.  
5-Staj yapan öğrencilerin iş yerinde geçirdikleri iş kazaları, staj yaptığı firmanın yetkilileri tarafından ilgili mevzuata uygun olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
ilgililere ve aynı gün içinde öğrencinin kayıtlı olduğu Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına resmi olarak bildirilmesi zorunlu olup, doğacak 
olan mali yükümlülüklerden Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Sorumlu değildir. 
(*) Sağlık yardım statüsü (1- Genel Sağlık sigortası kapsamındayım 2- Anne-Baba üzerinden sağlık yardımı almaktayım 3- Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi 
olarak çalıştığımdan kendi sağlık yardımım var 4- Bağ-Kur’a tabi olarak çalıştığımdan kendi sağlık yardımım var 5- Emekli Sandığı’na tabi olarak çalıştığımdan 
kendi sağlık yardımım var 6- Herhangi bir sosyal güvencem olmadığından sağlık yardımı alamıyorum) kapsamında bulunan kutucukları mutlaka işaretleyiniz.  
(**) Ücret Alıyor mu? (Firma tarafından ücret ödeniyorsa Katkı Payı Formunun EK-18 doldurulması zorunludur.) kapsamında bulunan kutucukları mutlaka 
işaretleyiniz.   
 

 

Belge üzerindeki bilgilerin doğru olduğunu bildirir, staj yapacağım 
firmanın iş yeri kurallarına uyacağımı, öğrencilik sıfatına 
yakışmayan hiçbir eylem ve fiilde bulunmayacağıma, üniversitem 
ve fakültem adına iyi bir çalışma sergileyeceğimi arz ederim 
 

Tarih:                                İmza: 

Adı: 
Soyadı:  
 
 
 
Tarih:                                 İmza: 


