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EGE UNivERSiTESi SENATO KARARLARI 

ToplantI Tarihi: 31.08.2021 

Karar 4. 

ToplantI Say1S1: 19 

"Ege Oniversitesi Su Orilnleri Fakilltesi Staj Uygulama Esaslan"nda yap1lmak 

istenilen degi$ikliklere ili$kin, e-posta yoluyla Senato ilyelerine de gonderilen, Ogrenci i$leri 

Daire Ba$kanhgmm 27.08.2021 tarihli 291725 say1h yaz1s1, arulan Dekanhgm 19.08.2021 

tarihli 278846 say1h yaz1s1, Yonetim Kurulu karan ile Egitim Komisyonunun 27.08.2021 

tarihli ve 14/4 say1h karan yeryevesinde teklif oylamaya sunuldu. Hazrrlanan taslak metin 

incelendi. 

Yap1lan g6ril$melerden sonra; gilncellenen "Ege Dniversitesi Su Urilnleri Fakilltesi 

Staj Uygulama Esaslan"mn ekteki haliyle kabulilne, oybirligiyle karar verildi. 



EGE UNiVERSiTESi SU URUNLERi F AKUL TESi 

STAJ UYGULAMA ESASLARI 

BiRiNCi BOLUM 

AMAC, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR 

AMAC 

Madde 1. Bu uygulama esaslarmm amac1; Ege -Oniversitesi Su Uriinleri Fakiiltesi 
ogrencilerinin yapmakla yiikiimlii olduklan staj 9ah~malanna ili~kin esaslan belirlemektir. 

KAPSAM 

Madde 2. Bu esaslar, Ege Universitesi Su Uriinleri Fakiiltesi ogrencilerinin yurt i9inde ve yurt 
d1~mda yapacaklar1 stajlarda uygulanacak hususlar1 kapsar. 

DAYANAK 

Madde 3. Bu esaslar, 2547 say1h Yiiksekogretim Kanunu, 5510 Say1h Sosyal Sigortalar ve 
Genel Saglik Sigortas1 Kanununun 5. Maddesinin (b) fikras1 ve 87. Maddesinin (e) fikras1, Ege 
-Oniversitesi Egitim ve Ogretim Yonetrneliginin 11. Maddesinin (2) fikrasma gore 
hazirlanm1~tir. 

TANIMLAR 

Madde 4. Bu esaslarda ge9en; 

a) Universite: Ege -Oniversitesi'ni, 

b) Fakillte: Su Urilnleri Fakiiltesi 'ni, 

c) Dekan: Ege -Oniversitesi Su Urilnleri Fakiiltesi Dekaru 

e) Stajyer: Staj yapacak ogrenciyi, 

f) Staj Komisyonu: Fakiiltenin staj uygulamalarmm paralelligi ve koordinasyonu i9in, Dekan 
tarafmdan gorevlendirilen ve Fakiilte Yonetim Kurulu tarafmdan onaylanan egitim-ogretimden 
sorumlu bir Dekan Y ard1mc1s1 ve Bolilmlerin Staj Sorumlularmdan olu~an komisyonu, 

g) Fakiilte Staj Komisyon Ba~kam: Fakiilte Staj Komisyonu'nun Dekan tarafmdan belirlenen 
Ba~kam'm, 

h) Bolilm Staj Sorumlulan: Fakiilte Staj Komisyonu'nun Ba~kan d1~mdaki iiyelerini, 

1) Staj Yeri: Ogrencinin staj yapacag1/yaptlg1 yurt i9i veya yurt d1~1 kurumu/kurulu~u ifade eder. 



iKiNCi BOLUM 

STAJIN AMACI, STAJYER OGRENCi, STAJ KOMiSYONU 

STAJIN AMACI 

Madde 5. Stajm amac1; ogrencilerin "Su Urtinleri Mtihendisligi Programmda" ogrenim 
gordukleri miifredat ile ilgili i~ alanlarm1 tammalarm1 ve i~ yerlerindeki uygulamalan 
ogrenmelerini, egitim-ogretim sfueleri boyunca kazarum~ olduklan teorik-pratik bilgileri ve 
becerileri uygulayarak deneyim kazanmalanru saglamakt1r. 

STAJYER OGRENCi 

Madde 6. Stajyer ogrencilerin gorev ve sorumluluklan a~ag1daki gibidir: 

a) Stajyerler, staj yapacaklar1 kurum/kurulu~lar ile on gorti~mek yapmak suretiyle staj 
yapacaklan yerleri bulmakla ytikiimltidfuler. 

b) Stajyerler, staja ba~lamadan once Staj Ba~vuru Formu'nu (Ek-1) doldurup staj yapacaklar1 
kurum/kurulu~a onaylatt1ktan sonra Faktilte Ogrenci i~leri ~efligine teslim ederler. Staj 
siirecinin ba~layabilmesi i<;in Fakiilte Staj Komisyonu'nun staj yap1lacak yeri uygun gormesi 
gerekir. 

c) Stajyerler, <;ah~t1g1 staj yerinin yasal ve idari kurallarma, o i~ yerinin <;ah~anlan gibi aynen 
uymak; kendilerinden beklenilen gorevleri eksiksiz ve istenilen ~ekilde yerine getirmek 
zorundad1rlar. 

FAKULTE STAJ KOMiSYONU 

Madde 7. Ogrencilerin staj <;al1~malan, Faktilte Staj Komisyonu ve tiyeleri tarafmdan 
Ytirtittiltir. Faktilte Staj Komisyonu'nun gorev ve sorumluluklan a~ag1daki gibidir: 

a) Staj <;ah~malar1 ile ilgili on hazirhklan yapmak, 

b) Her egitim-ogretim Bahar doneminde yap1lacak seminerler arac1hg1yla ogrencileri 
bilgilendirmek, 

c) Her egitim-ogretim y1h i<;in staj tarihlerini belirlemek, 

d) Uygun staj yerleri belirlenmesine yard1mc1 olmak, 

e) Belirlenen staj yerlerini ve staj kontenjanlar1m ogrencilere duyurmak, 

f) Ogrencilerin yapm1~ olduklan ba~vurular1 degerlendirerek Staj Bilgi Formu'nu (ya da Staj 
Ba~vuru Listesi) (Ek-1) doldurmak ve Dekanhk ' a iletmek, 

g) Gerekli goriildilgii takdirde stajyerleri staj yerinde denetlemek, 

h) Staj sonunda, stajyerlerin beige ve dosyalanm incelemek ve stajm ba~ar1h/ba~ar1S1z olduguna 
karar vermek, 

. .. ~.,_::--~--:->: , :--,.. 

1) Degerlendirmi~ ?l_dugu ve ba~anh/ba~ar1s1z buldugu staj degerlendirme raporla,y1~Rt.klilt.e) ~>\ 
Dekanhgma arz ed1hr. / .-. _.;:::;:,.··.:-,. \ 
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Madde 8. Staj 9al1~malarmm Faktilte dilzeyindeki koordinasyonu ve e~giidilmti Faktilte Staj 
Komisyonu tarafmdan saglarur. 

a) Stajlarm, Fakillte Staj Uygulama Esaslan'na uygun olarak yilriltillmesini saglamak, 

b) Staj 9al1~malan ile ilgili on haz1rhklar1 yapmak, 

c) Staj i~lemleri ic;in gerekli belgelerin haz1rlanmaslll1 saglamak ve kontrol etmek 

d) Stajyerlerin staj silresince ya~ad1klan sorunlann c;ozilmilne yard1mc1 olmak. 

UCUNCUBOLUM 
STAJ YERLERi, STAJ SURESi, SiGORTA iSLEMLERi, STAJIN UYGULANMASI 

STAJ YERLERi 

Madde 9. Faktilte Staj komisyonunda gorev yapan ilyeler, ogrenciler ii;in uygun staj yerlerinin 
belirlenrnesi konusunda i~ yerleri ile gerekli her ttirlti temas ve giri~imde bulunabilirler; ancak 
uygun staj yerlerinin bulunma sorumlulugu ogrenciye aittir. 

Ogrenci kendi imkanlan ile buldugu i~letmede staja ba~lamadan once mutlaka Staj 
Sorumlusu'nun ve komisyonun onaym1 almak zorundad1r. Yurt d1~mda staj yapmak isteyen 
stajyerler, kendi c;abalan sonucu bulduklar1 yerlerde, yurt ic;inde yapilan stajlarda oldugu 
~ekilde staj yapabilirler. Bu stajlarm sigorta primleri Fakillte tarafmdan kar~ilanmaz. 

Ogrencilerin staj yapacag1 yerler komisyon tarafmdan a~ag1da belirtilen kurum ve kurulu~lar 
arasmdan sei;ilir. 

• Deniz, ic;su ve ac1sularada faaliyet gosteren Bakanhk tarafmdan onayh akuakilltilr 
tiretim tesisleri, 

• Akvaryum bahg1 ilretim yapan tesisler (Evcil Hayvan Sati~ yerleri (Pet Shop) haric;), 
• $ehir akvaryumlan, 
• Su Orilnleri Veterinerlik hizmetleri ve lojistik firmalar, 
• Ag yaplill ve bak1m-onan m firmalar1, 
• Bahk91hk malzemesi ticareti yapan yerler, 
• Su ilrilnleri i~leme ve paketleme tesisleri, 
• Bahk yemi fabrikalan, 
• Batik avc1hg1 yapan trol ve gugir tekneleri, 
• Dali~ ve Cankurtarma Egitim Merkezleri, 
• Bahk halleri, 
• T.C. Tanm ve Orman Bakanhg1 il ve ilc;e Mtidilrltikleri, 
• DSi Bolge Mtidilrltikleri, 
• Su Urilnleri Kooperatifleri, 
• Su Urilnleri Sigortalamas1 yapan Firmalar, 
• Su Orunleri ithalat-ihracat $irketleri, 
• T.C. Saghk Bakanhg1 H1fz1ss1hha Enstitilsil Mtidtirlilkleri, 
• Belediyelerin ilgili kurulu~lan (Antma tesisleri, analiz laboratuvarlar1 vb.), 
• YOK'e bagh ilgili egitim-ogretim kurumlan, -·-~ 
• Deniz, ii;su ve <;evre ara~tlrmalan konusunda faaliyet gosteren firmalar, ,, .,,.,.-:~ :\,~;\~~-:,, 
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*Yukanda belirtilenler d1~mdaki staj yerleri komisyon tarafmdan karara bagl~ .,, . ·, ,.,-/; ,; - ',, 
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STAJSURESi 

Madde 10. Staj say1lan ve stireleri, ilgili Faktilte Staj kurallan 9er9evesinde ki~ donemi ve yaz 
donemi olma ko~ulu ile 60 i~ gilnli staj zorunludur. Tamamlanmas1 gereken staj stiresi 2. S1mf, 
3. Sm1f ve 4. Slllif la~ ve yaz donemi stajlan ~eklinde tamamlanabilir. Staj donemleri genel 
olarak Faktilte Kurulu tarafmdan belirlenen tarihlerde uygulanmaktadir. Kurul tarafmdan 
belirlenen tarih arahklannda stajm1 yapmayan ogrenci, mazeretini komisyona sunar. Staj 
komisyonunun gorti~li dogrultusunda, Faklilte Kurulu tarafmdan kabul edilmesi halinde, stajllli 
ilgili y1hn Egitim Ogretim Takvimi d1~mda yapabilir. Staja devam zorunlu olup, onaylanm1~ 
staj blogu bolunmeden tamamlarur. Mezuniyet a~amasmda olan ve derslere devam zorunlulugu 
olmayan ogrenciler, egitim donemi i9inde staj yapabilirler. 

SiGORTA iSLEMLERi 

Madde 11. 5510 say1h Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Sigortas1 Kanunu kapsammda, 
stajyerlerin i~ kazas1 ve meslek hastahklar1 yontinden Sosyal Gtivenlik Prim Giderleri Fakillte 
tarafmdan kar~1lanmaktadir. Ogrencilerin staja ba~lamas1 ile ilgili belgelerinin toplanmas1 ve 
kontrol i~lemleri Faktilte Ogrenci i~leri Btirosu, sigorta giri~lerinin yap1hp ayhk muhtasar ve 
pirim odemelerinin takibi ise Faktilte Muhasebe Btirosu tarafmdan yap1hr. Sigorta giri~i 
yap1lmayan ogrenci kesinlikle staja ba~layamaz. Primlerin odenmesini takiben staja 
ba~landtlctan sonra, Staj komisyonunun ve Fakillte Yonetiminin bilgisi ve onay1 d1~mda staj 
yerinde ve staj sliresinde degi~iklik yapilamaz. 

DORDUNC-0 BOLUM 

STAJIN UYGULANMASI 

Madde 11. Stajm uygulama a~arnasmda a~ag1daki hususlara dikkat edilmelidir: 

a) Faktiltemiz ogrencileri 60 i~ gtinli zorunlu stajlanm Egitirnlerinin 3. yan y1h itibari ile 
se9erek 2. 3. ve 4. s1mflannda par9ah periyodlarla ya da btittin olarak ger9ekle~tirebilir 

b) Ki~ yar1y1h tatili sliresince ve yaz donemi yar1yll tatili sliresince Faktilte staj 
komisyonunun onaylamas1 durumunda egitim ogretim donemi d1~mdaki stirelerde staj 
uygulamas1 ger9ekle~tirilebilir. 

c) i~ Gtivenligi Belgesi olmayan ya da ilgili dersi daha once almayan (transkriptlerinde 
bulunmayan) ogrenciler i<;in ilan edilen tarihte yapilacak olan i~ Gtivenligi egitimine 
mutlaka katihmm saglanmas1 gerekmektedir. 

d) Ogrenciler staj dilek9elerini staj komisyonunca belirlenen tarihler arasmda Fakulte 
Ogrenci i~lerine ~efligi blirosuna teslim etmelidir. 

e) Ogrenci staj yapmak i9in gerekli ba~vuru belgesini kurulu~ yetkilisine imzalatir (EK-2). 
Onayh ve mtihtirlti ya da ka~eli olan bu beige, komisyon tarafmdan degerlendirmeye 
ahrur. 

f) Ki~ staj1 yapacak ogrenciler ba~vuru belgelerini her y1l belirlenen akademik takvim 
dogrultusunda ilan edilen tarihler arasmda teslim etmelidir. Y az staj1 yapacak ogrenciler 
ise bahar doneminin ba~lamas1m takiben kurulu~lardan onaylatt1klar1 staj ba~vuru 
belgelerini yine ilan edilen tarihlerde ogrenci i~leri btirosuna teslim etmek 
zorundad1rlar. 

g) Yaz okuluna kay1th olan ogrenciler staj programma almmazlar. 
h) Tum ogrenciler bu belgeleri tamamlay1p teslim etmek ve gerekli ~artlara uyrpak:l_:f """-· _ 
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i) Faktilte staj komisyonu ogrenci ba~vurulanm degerlendirmek i<;in gliz ve ba~ar YflrlJ~,- · \ 
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j) Staj komisyonunun kesinle~tirip ilan ettigi 9izelgelere gore ogrenciler staj kurulu~lanna 
giderler. Ge9erli bir mazeret dururnunda staj yeri komisyon tarafmdan degi~tirilebilir. 

k) Onaylanabilir bir mazeret olmadan belirlenen staj kurulu~una gitmeyen ogrenciler i9in 
staj komisyonunun kararlan dogrultusunda i~lem yap1hr 

I) Stajyerler, staj siiresince Ytiksekogretim Kururnlar1 Ogrenci Disiplin Yonetmeligi 
hiikfunlerine, staj yerinin 9ah~ma ilkelerine ve ko~ullarma, i~ giivenligi ve disiplin ile 
ilgili kurallara ve yasal diizenlemelere uymak zorundadrrlar. i~ yerinin 9al1~ma diizenini 
bozan veya i§yerinin kurallarma aykm hareket eden, i~ yerine maddi-manevi zarar veren 
stajyerlerin staj1 sonlandmlarak, ge9ersiz say1hr. 

m) Disipline aykm hareketlerinden dolay1 stajlarma son verilen ya da stajlanru belirlenen 
zaman diliminde tamamlami~ olmalarma ragmen, staj yeri tarafmdan yapilan 
degerlendirmede "yetersiz/ba~ans1z" degerlendirmesi alan stajyerlerin staj1 ge9ersiz 
say1hr 

n) 3. S1rufta Yan Dal ve Yatay ge9i~ yapmak isteyen ogrenciler bu haklardan faydalanmak 
ic;:in 2.s1mf ki~ staj1 ve yaz staj1 siirelerince 60 i~ giinii staj siirelerini tamamlamahdir. 

o) Stajyerler, staj siiresince kendilerine verilen program dogrultusunda yiiriitmii~ olduklar1 
9ah~malan ve stajla ilgili gerc;:ekle~tirmi~ olduklar1 tiim faaliyetleri, kurallar 
9er9evesinde Staj Dosyas1'na aktarrrlar. Stajyerin yapm1~ oldugu bu faaliyet, staj 
sonunda staj yerindeki sorumlu tarafmdan denetlenir ve uygunlugu onaylarur. 

p) Stajer staj dosyas1 yaz1mmda ge9erli kurallara uymakla yiikiimliidiir. 
q) Staj dosyalannm Fakiilte Staj Komisyonu tarafmdan incelenmesi sonucunda, staj 

evrakmda ve ekli belgelerinde tahrifat yapan veya staj 9ah§mas1 yapmad1g1 halde staj 
defteri diizenleyip teslim ettigi belirlenen ogrenci hakkinda, Ogrenci Disiplin 
Yonetmeligi 9er9evesinde soru~turma a91hr. 

UYGULAMA 

Madde 12 Stajm uygulama a~amasmda a~ag1daki hususlara dik:kat edilmelidir: 

a) Ogrenci staj yerine giderken staj defteri (EK-3) ve staj degerlendirme formunu (Ek-4) 
Fakiilte ogrenci i~lerinin yonlendirdigi birimden ahr. 

b) Ogrenci her gun su iiriinleri formasyonu 9er9evesinde yiiriittiigii uygulama ve 
c;:ah~malanru defterin aynlan bo~luklarma ozenli bir ~ekilde yazar ve kurulu~ yetkilisine 
onaylat1r. Bu onaylatma haftahk yap1hr. 

c) Stajm sonunda kurulu~ yetkilisi staj degerlendirme formunu doldurarak kapah bir zarf 
i9erisinde pasta veya kurye ile Ege -Oniversitesi Su Driinleri Fakiiltesi Dekanhg1 
Ogrenci i~leri Sefligi Biirosu 35100 Bomova/ izmir adresine gonderebilir veya 
ogrenciye kapah zarfla imzah bir ~ekilde verebilir. 

d) Ogrenci staj sonunda imzah ve onayh staj defterini i~letme hakkmda raporunu da (staj 
defterinin son sayfasma yaz1lacak) yazarak Fakiilte Ogrenci i~leri Sefligi Biirosuna 
imza kar~1hg1 teslim eder. 

e) Staj fark11 iki kurulu~ta veya aym kurulu~ta farkh zamanlarda yap1hyor ise aym prosediir 
uygularur. 

f) Stajyer ogrenciler staj kurulu§larmda staj kornisyonu tarafindan gorevlendirilecek bir 
ogretim elemamnca en az bir kez denetlenir. Gorevli ogretim elemam staj komisyonuna 
denetleme raporu verir. ..,.?··;:.:: .. ·.·".;.•;:.::·-
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a) Y az ve kl~ staj1m tamamlayan ogrenciler staj komisyonunun belirledigi ve ilan ettigi 
tarihte staj defterlerini Faktilte Ogrenci i~leri ~efligi Btirosuna imza kar~1hg1 teslim 
ederler. 

b) Stajyerin stajda ba~anh say1labilmesi ic;in oncelikle staj yeri tarafmdan doldurulan Staj 
Degerlendirme Formu (EK-4)'na gore ba~ar1h olmas1 zorunludur. Staj Degerlendirme 
Formu, Staj Dosyas1 ve varsa diger ilgili evraklar Fakillte Staj Komisyonu tarafmdan 
incelenir. Stajyerlere sozlli degerlendirme uygulanabilir ve stajm sonucu karara 
baglarnr. Yap1lan bu degerlendirmede yeterli gorillmeyen adaym staj1 tekrarlamas1 
zornnludur. 

c) Aym birimde staj yapan ogrenciler, raporlanm ozgtin bic;imde ken di ifadeleri ile 
okunakh ~ekilde yazllmahdir. Benzerlik dtizeyi yilksek olan raporlar komisyon 
tarafmdan degerlendirmeye almmayacakt1r. 

d) Staj herhangi bir nedenle iki ayn kurulu~ta tamamlanrm~ ise ayn ayn degerlendirme 
yap1hr. 

e) Komisyon degerlendirme sonucunu "Ba~ar1h veya Ba~ar1s1z" olarak duyurur. 
Degerlendirme sonucunda ba~ar1s1z bulunan ogrenciler, staj1 tekrar ederler. 

f) Staj1 ba~ar1h bulunan ogrencilerin numara s1rasma gore s1rah listesi, Fakillte Ogrenci 
i~leri Birimi'ne iletilir ve stajyerin transkriptine staj ic;in belirlenen AKTS kredisi 
verilerek "Ba~ar1h" ~eklinde i~lenir. 

g) Staj Dosyasm1 Fakillte tarafmdan belirlenen kurallara uygun ~ekilde hazrrlamayan 
stajyerlere, bu durnmu dilzeltmeleri ic;in staj komisyonu tarafmdan uygun gorillen 
sfueler verilir. istenilen dilzeltmeleri bu sfueler ic;erisinde yapmayan veya kurallara 
uygun ~ekilde Staj Dosyas1 haz1rlamayan stajyerlerin staj1 ba~arlSlz olarak 
degerlendirilir. 

h) ikinci Ogretim ogrencilerine de aym staj ilkeleri uygulalllf. 

BESiNCi BOLUM 

YURURLUK VE YURUTME 

YURURLUK 
Madde 14. Bu Esaslar, Faki.ilte Kurnlu'nun . .. tarih ve ... say1h toplantlsmda alman karar ve 
Ege Universitesi Senatosu'nun .. . tarihli onay1 ile yilrtirli.ige girmi~tir. 

YURUTME 
Madde 15. Bu Esaslann hilkilmlerini Ege Universitesi Su Urilnleri Fakilltesi Dekan1 ylirlitilr. 

EKLER: 

Ek-1. (Staj Bilgi Formu) 

Ek-2 (Staj Ba~vuru Formu) 

EK-3 (Staj Defteri) 

Ek-4 (Staj Degerlendirme Formu) 
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