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BiRiNCi BOLUM
Amae, Kapsam, Dayanak ve Tammlar
Amae ve Kapsam
Maddel-(l)Yonergenin
amaci, Denizcilik Fakiiltesi ogretim planlan uyannca staja
tabi olan bcltlmlerdeki ogrencilere iliskin usul ve esaslan diizenlemektir.
Kapsam ve Dayanak
Madde2-(1)Bu esaslar ogrencilerin yurt ici ve yurtdisi stajlanm, bolurn stajlanm, staj
siirelerini, staja cikabilme sartlanm, staj yapilacak gemilerde aranan ozellikleri, staja basvuru
kosullanm, staj defierinin kabuliinii ve degerlendirilmesini, yatay ve dikey gecis yapan
ogrencilerin stajlan icin gerekli intibak kosullanm kapsar.
(2) Bu Yonerge, Dokuz Eyliil Universitesi Staj Yonergesi'nin 3'iincii maddesine
istinaden duzenlenmistir.

Tammlar
Madde3-(1)Bu Yonergede gecen;
a) Bolum staj komisyonu.bolum baskam tarafmdan, bir ogretim iiyesi baskanhgmda
en az iki ogretim elemam ile beraber, en az uc, en fazla bes iiyeden olusan komisyonunu,
b)Staj: Yuksekogretim Kurulu'nca, yuksekogretim kurumlarmda verilmekte olan her
diizeydeki alana ozgii olarak belirlenen teorik ve uygulamah dersler disinda, ogrencilerin
ogretim programlanyla
kazandmlmasi ongorulen mesleki bilgi, beceri, tutum ve
davraruslanm gelistirmeleri, sektoru tarumalan, i~ hayatma uyumlan, gercek iiretim ve hizmet
ortammda yetismeleri amacryla isletmede yaptiklan mesleki cahsmayi,
c) Staj Defieri: Uzerinde "Dokuz Eyliil Universitesi" yazrsi ve logosu bulunan,
standart formda hazirlanrms, staj uygulama esaslanm, detayh ve omekli bilgileri iceren ve
Ogrenci lsleri Birimi'nden temin edilen defieri,
9) Staj Komisyonu: Fakiilte Yonetim Kurulu'nca en az ii9 kisiden olusturulan ve uc
yil gorev yapacak komisyonu,
d) Staj Muafiyeti: Fakiilteye yatay gecis veya dikey gecis yoluyla gelen ogrencilerin
geldikleri Yuksekogretim Kurumunda kayith olduklan siirede yaptiklan stajlarm bir kismi ya
da tamammm; Bolum Staj Komisyonu'nun ve Bolum Baskanhgi'rnn olumlu goruslerine bagh
olarak Fakiilte Yonetim Kurulu'nca muaftutulabilmesini,
d)SGK: Sosyal Giivenlik Kurumu'nu,
e)Fakiilte: Dokuz Eyliil Univcrsitesi Denizcilik Fakiiltesini,
f)Yonetim Kurulu: Dokuz Eyliil Universitesi Denizcilik Fakiiltesi Yonetim Kurulu'nu,
ifade eder.
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iKiNCi

BOLUM

Fakiilte Staj Komisyonu ve Gorevleri
Fakiilte Staj Komisyonu
Madde4-(1 )Egitim-ogretimden
baskanlan tarafmdan gorevlendirilen
baskanlanndan olusur.

sorumlu dekan yardimcisi baskanhgmda, bolum
ve ogretim gorevlisi olan bolum staj komisyonu

Fakiilte Staj Komisyonunun Gorevleri
Madde 5-(1 )Stajla ilgili esaslan belirlemek,
(2)Staj faaliyetlerinin organizasyonunu ve koordinasyonunu yapmak,
(3)Ogrencinin SGK bildirgelerini Ogrenci lsleri Birimi'nin izlemesini saglamak,
(4)Stajm degerlendirilmesine iliskin itirazlan ve muafiyet taleplerini karara baglamak
uzere Fakulte Yonetim Kurulu'na sunmak.
(5)Stajla ilgili diger i~ ve islemlerin yuriltillmesini saglamak.

Boliim Staj Komisyonu ve Gorevleri
Bdliim Staj Komisyonu
Madde
6-(1)Fakiilte bolum staj komisyonlan,
bolum baskanlan
tarafmdan
gorevlendirilen bir ogretim iiyesi baskanligmda en az iki ogretim elemaru ile beraber ii9
Ilyeden olusur. Fakulte bolum staj komisyonlan uyelerinin gorev suresi 3 yildir. Staj
komisyonu baskamn talebiyle gerek goruldugt; tarihlerde toplamr.

Bdlilm Staj Komisyonunun Gorevleri
Madde

7- (l)"BOliim

Staj Yonergesini"

hazirlamak

ve belirli araliklarla gozden

gecirmek,
(2)Boliim staj degerlendirme olctrtlerini belirlemek,
(3)Staj basvuru takvimini, staj doneminden en az bir ay once ogrencilere ilan etmek,
(4)Staj basvuru surecini izlemek,
(5)Ogrencilere kurum ve kuruluslardan staj yeri saglanmasma yardimci olmak,
(6)Staj belgelerini, bu yonergeye uygunlugunu incelemek ve degerlendirmek,
(7)Stajm, amacma ve kurallarma uygun yurutulmesini takip etmek, gerektiginde staj
yapilankurumdan/kurulustan ogrenci hakkmda bilgi almak,
(8)Boliim Staj Degerlendirme Komisyonu'na sunulan raporlar kapsammda, stajm
yasal prosediire uygun ve basanh gergekle~tirildigi/gergekle~tirilmedigi konusunda karar
vermek,
(9)Stajml tamamlayan ogrencilerin bilgilerini "Ogrenci lsleri Birimi"ne yazih olarak
iletmek,
(lO)Stajla ilgili diger islemleri yapmak.
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U<;UNCU BOLUM
Staj Uygulama Esaslarr
Staj Tiirleri, Sliresi ve Staj Ddnemleri
Madde 8- (I)Denizcilik Fakiiltesi ogrencilerinin yapmalan gereken stajlan ve sureleri
bolumlerine gore asagida gosterilmistir .
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7

Ay

a) 1. ve 2. deniz stajl:2. ve 4. yanyilm bitiminde yaz donemimde yapilacak olan
toplam 150 gun sureli deniz stajidir.
b) 3. deniz stajl:5. yanyilm bitiminden 7. yanyihn baslangicma dek (6. yanyil dahil)
yapilacak olan 210 gun sureli deniz staji egitimidir.
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c) Atolye Becerilerini Gelistirme Egitimi: 2. ve 4. yanyilm bitiminde yaz doneminde
yapilacak olan toplam 180 gun sureli deniz stajidir,
9) A91k Deniz Staji: 5. yanyihn bitiminden 7. yanyilm baslangicma dek (6. yanyil dahil)
yapilacak olan 180 gun sureli deniz staji egitimidir.
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Stajlarm Ne Zaman Yapilacagr
Madde 9- (I)Denizcilik Isletmeleri Yonetimi Bolumu ve Lojistik Yonetimi Bolumu
ogrencileri, stajlanm bahar yanyilmm sonu ile bir sonraki ogretim yih giiz yanyihmn
baslangici arasmdaki sure icinde yapar.
(2)Deniz Ulastirma lsletme Muhendisligi Bolumu ogrencileri stajlanru strasi ile
asagida belirtilen sure icerisinde yapar.

Staj Zamam

Staj Ad.
I.Deniz Staji

2. yanyil sonu ile 3. yanyil basi arasmda

(3)Gemi Makineleri lsletme Muhendisligi
asagida belirtilen sure icerisinde yapar .

_-_ ..... ..................._...

......----_ ............

__

,_.~~aj
Ad.
_._---_.

-

_..............

__ ..............

.......................__ ...................

__

Bolumu ogrencileri

stajlanru sirasi ile

....

........................._.__ ...._ ........._--.........................._-_. __ ..._ ........ __ ._.........................._.

l.Atolye Becerilerini Gelistirme Egitimi
• 2.AtOlye Becerilerini Gelistirme Egitimi
Acik Deniz Staji

Staj Zamam
2. yanyil sonu ile 3. yanyil basi arasmda
4. yanyil sonu ile 5. yanyil basi arasmda
5. yanyil sonu ile 7. yanyil basi arasmda

(4)Deniz
Ulastirma
lsletme
Muhendisligi
Bolumu
ve Gemi Makineleri
lsletmelvtuhendisligi Bolumu stajlarmda madde 6'daki on kosullann
saglanmamasi
durumunda, staj zamanlan kaydmhr.
(5) Normal ogrenim suresi icinde stajlanm tamamlayamayan, ancak derslere devam
kosulunu yerinegetiren veya staja basvurdugu donemdeki tum derslerini basarmis veya yalmz
smavlara girmek uzere beklemeli duruma dusen ogrenciler, yapamadiklan stajlanm normal
egitim-ogretim yanyillan icinde de yapabilirler.
(6)Staj Programlarmda bir hafta bes i~ giinii olarak kabul edilir. Cumartesi giinii
cahsilan isyerlerinde cumartesi gunu de i~ giinii olarak kabul edilir.
(7)Resmi ve dini bayram tatilleri i~ gunu olarak kabul edilmez.
(8)Deniz Ulastirma lsletme Muhendisligi Boliimii ve Gemi Makineleri i~letme
Miihendisligi Boliimii ogrencilerinin staj giinlerinin hesaplanmasl T.C. Ula~tlrma Denizcilik
ve Haberle~me Bakanhgl tarafmdan ylkarIlan Gemiadamlarlve
KIlavuz Kaptanlarl
Yonetmeligi'ne gore yaplhr.
(9)Yaz ogretimi programmda ders alan ogrencilerin staj donemleri, yaz ogrenimi
bittikten sonra ba~lar.
(IO)Stajlar, Boliim Staj Komisyonu tarafmdan belirlenen siirelerde kesintisiz olarak
tamamlanu.
(11)Staja devam zorunludur. Geyerli mazeretler nedeniyle staja devam edilmeyen
giinler telafi edilir. "Kurum!Kurulu~ Staj Yetkilisi", staja devam etmeyen ogrencinin stajml
sonlanduarak, durumu Fakiilte Boliim Staj Komisyonu'na, Staj Aynh~ Formu'nu doldurarak
bildirir.
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(12)Mazeretli / mazeretsiz devamsizlik suresi kadar i~ gtmtl staj siiresine eklenir. Bu
durumda ogrencinin basvurusu iizerine eksik giinleri icin ek sigorta islemi yapihr. Ancak
sigorta gideri ogrenci tarafmdan karsilarur.
(13)Ogrencinin stajdan vazgecmesi halinde, -09 isgunu icerisinde Fakiilte Ogrenci
lsleri Birimi'ne bilgi vermesi zorunludur. Aksi halde fazla yatmlan sigorta gideri, ogrenciden
tahsil edilir.

Staj On Kosullari
MaddelO- (l)Denizcilik

lsletmeleri Yonetimi Bolumu ve Lojistik Yonetimi Bolumu
ogrencileri
19m staj on kosulu bulunmamaktadir. Gemi
Makineleri
Isletme
Muhendisligi Bolumu ogrencilerinin atolye ve acik deniz staji ile Deniz Ulastirma lsletme
Muhendisligi Bolumu ogrencilerinin stajlan icin ulusal ve uluslararasi standartlar ve teamiiller
dikkate ahnarak belirlenen kosullar asagida belirtilmistir,
(2)Ders On Kosullari

a) Deniz Ulasnrma Isletme Miihendisligi Boliimii stajlarmm ders on kosullari:
I.Deniz Stah: Seamanship I (Gemicilik I), Watchkeeping I (Vardiya Standartlan I),
Navigation I (Seyir I), Seamanship II (Gemicilik II), Navigation II (Seyir II), Safety at Sea
(Denizde Emniyet), Security at Sea (Denizde Giivenlik), Survival at Sea (Denizde Canh
Kalabilme ) derslerinden devamsizhktan kalmanus olmak.

II.Deniz

StajI: CelestialNavigation

(Goksel Seyir), Electronic Navigation I
(Elektronik Seyir I), Electronic Navigation II (Elektronik Seyir II), Cargo Handling
andShipStability I (Yuk lslemleri ve Gemi Stabilitesi I), Cargo Handling andShipStability II
(Yuk lslemleri ve Gemi Stabilitesi II), MaritimeCommunication I (Denizde Haberlesme I),
MaritimeCommunication II (Denizde Haberlesme II), Ship Handling I (Gemi Manevrasi I),
MedicalCare (Tibbi Bakim) derslerinden devamsizhktan kalmarms olmak.

III.Deniz Stah: Ship Management

(Gemi Yonetimi),

Meteorology

(Meteoroloji)

derslerinden devamsizhktan kalmarms olmak.

b) Gemi Makineleri
kosullari:

Isletme Muhendislig!Boliimii aeik deniz staji ders on

Deniz Staji: Marine Engineering Operations andMaintenanceI (Gemi Makineleri Operasyonu
ve Bakmu I), Marine Engineering Operations andMaintenanceII (Gemi Makineleri
Operasyonu ve Bakmu II), Marine DieselEngines I (Gemi Dizel Motorlan I), Marine
DieselEngines II (Gemi Dizel Motorlan II), Marine AuxiliaryMachineries
I (Gemi
Yardimci Makineleri I), Marine AuxiliaryMachineries II (Gemi Yardimci Makineleri II) ve
ERS Operation Level (MDS Operasyon Diizeyi) derslerinden devamsizhktan kalmarrus
olmak.

c)Gemi Makineleri Isletme Miihendisligi Boliimii atOlye becerilerini gelistirme
egitimi staji ders on kosullaru
Workshop (Atolye) ve ManufacturingMethods
kalmamis olmak.
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(lmal Usulleri) derslerinden devamsizhktan

(3) Deniz Stajlari Kosullari
a)Deniz Ulasnrma
Isletme Muhendtslig! Boliimii ogrencileri Deniz Stajlanm
birbirini izleyen sirayla yapar ve asagidaki kosullar saglamr.
-1. , 2. ve 3. Deniz Stajmm yapilabilecegi gemiler: Liman simrlan dismda cahsan
500 GT uzerindeki her tip gemi.
-Egitim gemilerinde yapilan stajlann suresi 1,5 ile carpilarak degerlendirilir,
b) Gemi Makineleri Isletme Muhendislig! Boliimii ogrencileri stajlanm birbirini
izleyen sirayla yapar ve asagidaki kosullar saglamr:
- A~Ik Deniz Stajr, Gemiadamlan ve Kilavuz Kaptanlan Egitimve Smav Yonergesi
uyannca altr ayi onaylanrms bir staj defterine uygun olarak liman seferi dismda cahsan 750
kw'den buyuk ana makine ile yurutulen gemilerde yapihr.
-Atdlye Becerilerini Gehstirme Egitimiko~ullarl, T.e. Ulastirma, Denizcilik ve
Haberlesme Bakanhgi, Deniz ve lcsular Duzenleme Genel Mudurlugu (ldare) tarafindan
yayimlanan uygulama talimati geregince, onaylanrms bir staj defterine uygun, yine idare
tarafmdan onayh atolye tesislerinde yapihr.Atolye Becerilerini Gelistirme Egitimi'ni ilgili
uygulama talimati uyannca belirli bir suresini gemide yapacaklar icin acik deniz staji sartlanm
saglayan gemilerde yapmak zorundadirlar.
-Egitim gemilerinde yapilan stajlarm suresi 1,5 ile carpilarak degerlendirilir.
DORDUNCUBOLUM
Staj Yerlerinin Belirlenmesi
Madde ll-(1)Staj yeri bulma sorumlulugu ogrenciye aittir. Ogrencilerin bulup
onerdigi staj yerinin uygun olup olmadigma, ilgili bolum staj komisyonlan karar verir.
(2)Ogrencilerin secmis oldugu staj yerlerinde kendi egitim alanmda veya yakm egitim
alanmda egitim alnus ve deneyimli personelin bulunmasi gereklidir.
(3)Ogrenciler stajlanni ilgili birimlerin onay vermesi halinde Universite icindeki
ara~tlrma merkezleri veya birimlerinde de yapabilir.
(4)Yurt iyi ve yurt dl~mdaki kamu veya ozel kurum ve kurulu~larmm, Dokuz Eyliil
Universitesi iyin tahsis ettikleri staj yerleri ve ogrenci kontenjanlarl, boliim staj komisyonu
tarafmdan ilan edilir.
BE~iNCi BOLUM
Staj Ba~vurusu ve Staj Belgeleri
Madde 12- (1)Staja ba~vuracak olan ogrenci , boliim staj komisyonu tarafmdan ilan
edilen tarihlerde ve Ogrenci Staj Yonergesi'nde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak staj
ba~vurusu yapar.
(2)Staj yapIlacak kurum / kurulu~a verilmek iizere, "Ogrenci Staj Ba~vuru ve Kabul
Formu" nu bilgisayar ortammda 3 niisha olarak doldurur, Boliim Staj Komisyonu Ba~kanl
veya Boliim Staj Komisyonu iiyelerinden birinin imzasl sonraSl "Ogrenci Staj Ba~vuru ve
Kabul Formu" nu staj yapacagl kurum/ kurulu~a onaylatu.
(3)Staj yapllacak kurum / kurulu~a onaylatIlan "Ogrenci Staj Ba~vuru ve Kabul
Formu" ile Boliim Staj Komisyonu'ndan staj yeri uygunlugu iyin onay ahr.
(4)Boliim Staj Komisyonu'ndan staj yeri uygunlugu iyin onay ahnmasl sonrasl, Staj
yapIlacak kuruml kurulu~ ve Boliim Staj Komisyonu tarafmdan onaylanml~ "Ogrenci Staj
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Basvuru ve Kabul Formu" nun bir kopyasi, staj baslama tarihinden en az yedi gun oncesinde;
Bolum Baskanhgi tarafmdan liste halinde Ogrenci i~leri Birimi'ne teslim edilir ve

SGKgiri~lerininyapilmasi saglamr.
(5)Onayh formlann bir tanesi Ogrenci lsleri Birimi'ne, bir tanesi Bolum Staj
Komisyonuna, bir tanesi de staj yapilacak kurum / kurulusa teslim edilir.
(6)Staj Formlan Ogrenci lsleri Birimi tarafmdan onaylandiktan soma ogrenciye staj
faaliyetlerini raporlayabilmesi icin bir staj defieri teslim edilir.
(7)Staj yapilacak kurum tarafmdan talep edilen tum belgeleri, suresinde ve standartlara
uygun sekilde teslim ederek zamanmda kuruma teslim etmek ogrencinin sorumlulugundadir,
(8)Deniz Ulastirma lsletme Muhendisligi Bolumunde; deniz stair esnasmda, Gemi
Makineleri Isletme Muhendisligi Bolumunde; deniz ve atolye staji esnasmda kullamlacak
belgeler asagida siralanrmstir, Bu belgeler, staj komisyonu tarafmdan duzenlenir.
a) Staj Defieri
b) Staj Yerine Resmi Yazi
c) Staj Gizli Degerlendirme Formu
(() Staj Tutanagi
d) Stajyer Ogrenci Kabul Formu
e) Staj izleme Formu
(9)Denizcilik lsletmeleri Yonetimi Bolumu ve Lojistik Yonetimi Bolumunde; Staj
esnasmda kullamlacak belgeler asagida siralanrmstir.
a) Staj Defieri
b) Staj Gizli Degerlendirme Formu
Staj Defteri
Madde 13- (1)Staj yapan her ogrenci, cahsmalan suresince staj yoneticisinin yonetim,
gozetim ve denetiminde yaptigi isleri gerekli her turlu sekil, hesap, fotograf ve diger
belgelerle birlikte Staj Komisyonu tarafmdan belirtilen sekilde belgeleyerek bir staj raporu
halinde duzenlemek ve staj yoneticisine onaylatarak en gee staj cahsmasmi Staj
Komisyonu'nun ilan ettigi tarihlerde teslim etmek zorundadir. Bu sure gectikten soma staj
defieri kabul edilmez.
ALTINCI BOLUM
Staj Cahsmalarmm Ydnetimi
MaddeI4-(1)Her ogrenci staiim bu yonerge, Fakulte Bolum Staj Komisyonlan ve
Fakulte Yonetim Kurulu kararlan cercevesinde ve isyerindeki staj yoneticisi tarafmdan
belirlenen calisma program ve esaslanna uygun olarak yapmak zorundadir.
(2)Guz, bahar ve yaz donemleri ogretimine devam eden ogrenciler aym anda deniz
stajim yapamaz. Yapildigi takdirde staji gecersiz sayIlacaktir. 2 yanYII araSItatil doneminde
ogrenciler eksik olan staj gUnlerini tamamlayabilirler. Denizcilik i~letmeleri Yonetimi
Bolfimu ve Lojistik Yonetimi Bolfimu 1. simf ve 2. simf ogrencileri hari(( 3. simf ve 4. simf
ogrencileri staj suresi yeterli ise ara tatil doneminde staj yapabilir.
(3)Denizcilik Fakultesi ogrencileri, staj yerlerinin tfim kurallanna uymak
zorundadirlar.
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(4)Deniz Ulastirma lsletme Muhendisligi Bolumu stajlannda; Staj, ogretimin bir
bolumu oldugundan, staj yapilan gemi de staj sure since ogretimin bir parcasi sayihr, Gemide
uygunsuz davramslar sergileyen ogrenciler icin "Yuksekogretim Kurumlan Ogrenci Disiplin
Yonetmeligi" ve ilgili diger mevzuat hukumleri uygulamr. Deniz stajlannm yapilmasi
sirasmda staj yapilan gemi, ulkemiz tersanelerinden birine girerse, tersanede gececek siirenin
yalmzca 30 gUnu staj suresinden sayihr.

Staj Defterleri ve Evraklarm Arsivi
Madde 15- (I)Ogrenci staj defterleri ve evraklan ogrenciye iade edilmez.
(2)Denizcilik lsletmeleri Yonetimi Bolumu ve Lojistik Yonetimi Bolumu "Staj
Degerlendirme Formu" ogrencinin Ogrenci lsleri Birimi ozluk dosyasmda saklamr.
(3)Deniz Ulastirma lsletme Muhendisligi ve Gemi Makineleri lsletme Muhendisligi
Bolumu ogrencilerinin yaprms oldugu tum stajlar "Staj izleme Formu'na" islenerek takip
edilir. Deniz Ulastirma lsletme Muhendisligi ve Gemi Makineleri lsletme Muhendisligi
Bolumu staj dokumanlan, ogrenci mezun olduktan sonra arsive kaldmlarak 5 (bes) yil sureyle
saklamr. Bu surenin sonunda "Staj izleme Formu"nun ilistirildigi dosya arsivde saklamr,
diger dokiimanlar Staj Komisyonu tarafmdan tutanakla imha edilir.

Stajm Degerlendirtlmesl
Madde 16- (1)Ogrenci, staj stiresinin bitimini takip eden ogretim yanyihmn ilk otuz
(30) gununekadar, veri len programa uygun ve gunluk olarak doldurulan staj defterini, her
sayfasmi cahstigr isyeri yetkilisine onaylattiktan sonra Bolum Staj Komisyonu'na teslim eder.
(2)Staj Komisyonu kendisine teslim edilen staj defteri ile ilgili tum belgeleri inceler ve
degerlendirir. Degerlendirme, bolum staj komisyonu tarafmdan belirtilen prosedure gore
yapihr.
(3)Staj defterleri yetersiz gorulen ogrencilerin, staj cahsmalan, Staj Komisyonu
tarafmdan tamamen veya kismen gecersiz sayllabilir. Bu durumda staj defterinin yeniden
dUzenlenmesi ie;in ogrenci 1 (bir) ay ie;inde istenen dUzeltmeyi gere;ekle~tirmek zorundadu.
Aksi takdirde staj1 reddedilmi~ saY1hr.Ret gerekc;esi ogrenciye yaz1h olarak yaplhr.
(4)FakUlte Boliim Staj Komisyonlan,
ogrencinin
staj c;ah~malarma ili~kin
degerlendirmelerini en gee; defterlerinin teslim edildigi yanyllm sonuna kadar tamamlayarak
sonue;lanm yaz1 ile FakUlte Dekanhgl'na bildirmekle yiikiimlUdUr.
(5)Ogrencilerin staj yerlerinde yapml~ oldugu e;ah~malarm degerlendirilmesi tamamen
i~ yerine ait olup staj notu, staj yerinde verilecek not olarak kabul edilir.
(6)Denizcilik i~letmeleri Yonetimi BolUmU, Lojistik Yonetimi BolUmU stajlar1 ile
Deniz Ula~t1rma Miihendisligi BoliimUnUn 1. ve 2. deniz stajlar1 ve Gemi Makineleri
i~letme Miihendisligi BoliimU Atolye Becerilerini Geli~tirme Egitimi staj1 ba~anh-ba~ans1z
olarak degerlendirilir. Bu degerlendirmeler ogrencinin ba~ar1 ortalamasml etkilemez. Ancak
ogrencilerin mezun olabilmesi ie;in bu stajlar1 tamamlamalan gerekmektedir.
(7)Deniz Ula~t1rma i~letme MUhendisligi BOliimU 3. deniz stajl, 6. yanYlh
kapsad1gmdan 15 saatlik egitim olarak kabul edilir. 15 kredilik bu egitimin notu, gemide
ogrenciye verilmi~ olan notlann ortalamasmm %40'1 ile Staj Komisyonu'nca yapllacak olan
sozlU smavdan ahnan notun %60'1 almarak tespit edilir. Ogrencinin staj ba~ar1 notu en az 70
(CC) olmak zorundadu. Bu not, ogrencinin ba~an derecesinin hesaplanmasmda aguhkh
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ortalamaya kanhr. Gemi stajiru bitiren ogrenci gemiden aynldiktan soma en gee 5 isgunu
icinde gemi staj defterini, gemi isletmesinden alacagi cahsma belgesini, pasaport fotokopisini,
gemi adami cuzdam fotokopisini ve diger evraklanm staj komisyonuna teslim eder. Birden
fazla gemide staj yapan ogrenciler staj sonunda her gemi icin yukanda belirtilen evraklan
teslim eder. Gemi Staj Defterini ve ilgili evraki zamanmda teslim etmeyen ogrencilerin
stajlan gecersiz sayihr.Staj degerlendirme komisyonu, deniz stajmda ve acik deniz
egitiminde, gemi kaptanmdan 50 ve iizerinde not alnus ogrencilerin defterlerini inceleyerek
basanh veya basansiz seklinde degerlendirmede bulunur. Sonucu staj defterine ve basan
degerlendirme listesine yazar. Gemi degerlendirme notu 50'nin altmda olanlar ile komisyon
tarafmdan basansiz bulunan ogrencilerin yapmis olduklan staj kabul edilmeyerek bu
ogrencilere yeniden staj yaptmhr.
(8)Gemi
Makineleri
lsletme Muhendisligi Bolumu
Deniz
Staji, 6. yanyih
kapsadigmdan haftahk 15 saatlik egitim olarak kabul edilir. 15 kredilik bu egitimin notu,
gemide ogrenciye verilmis olan notlarm ortalamasmm %40'1 ile Staj Komisyonu'nca
yapilacak olan sozlu smavdan ahnan notun %60'1 almarak tespit edilir. Ogrencinin staj basan
notu en az 70 (CC) olmak zorundadir. Bu not, ogrencinin basan derecesinin hesaplanmasmda
agirhkh ortalamaya katihr,
(9)Ogrencinin staj degerlendirme sonucuna itiraz etmesi halinde, Dokuz Eyliil
Universitesi Denizcilik Fakiiltesi Ogretim ve Smav Uygulama Esaslan'mnilgili maddelerine
gore konunun sonuclandmlmasmda Fakulte Yonetim Kurulu yetkilidir.
(10)Yatay / dikey gecis yoluyla veya merkezi yerlestirme ile Dokuz Eyliil Universitesi
Denizcilik Fakiiltesi'ne kayrt yaptiran ve daha once egitim aldiklan kurumda yaprms olduklan
stajlan tamamen veya kismen uygun bulunmayan ogrencilerde stajlanru tamamlamak
zorundadir,
(11)Fakultemize yatay gecis veya dikey gecis yoluyla gelen ogrencilerin geldikleri
kurumda yapmis olduklan staj cahsmalanm saydirabilmeleri icin, bu kurumlardan alnus
olduklan ve iizerinde; adi-soyadi, staj yapilan yer, tarih, sure ve staj sonucu bilgilerinin acik
bir sekilde belirtildigi, imzah ve onayh bir beIge ile Boliim Staj Komisyonu'na ba~vurmasl
gerekmektedir. Komisyonun yapacagl degerlendirme sonucu ve Fakulte Yonetim Kurulu
karan ile ogrenci, geldigi kurumda yapml~ oldugu onaylanml~ staj 9ah~malan suresi kadar
staj 9ah~masmdan muaftutulabilir.
(12)Ogrenciler, staj yaptlklarl kurum ve kurulu~larm 9ah~ma, i~ ko~ullan ile disiplin
ve i~ emniyetine ili~kin kural ve talimatlarml yerine getirmek zorundadlr.

Staj <;ah~malarmm Denetlenmesi
Madde17- (I)Ogrencilerin
staj 9ah~malarl,

gerektiginde Fakiilte Boliim Staj
Komisyonu uyeleri tarafmdan i~yerlerinde incelenerek denetlenebilir.
(2)Deniz
Ula~tlrma
i~letme Miihendisligi
Bolumu
ve Gemi Makineleri
i~letme Muhendisligi Boliimii ogrencilerinin, Deniz stajlarmda, ogrencinin denetlenmesinin
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zor olmasr nedeniyle, staja baslayan ogrenci, gemiye katihs tarihini, Fakulte Bolum Staj
Komisyonu'na iletmek iizere Fakiilte Dekanligi'na faks, elektronik posta veya yazi ile
bildirmek zorundadir.
- Ogrencinin gemiden alacagi ve kendi adimn gectigi Gumruk veya Liman Baskanhgi
onayh personellistesini,

- Liman Ciizdam ve/veya pasaportun ilgili vize sayfalarmm fotokopilerini,
- Gemi kaptam/Bas Miihendis tarafmdan onaylanrms "Deniz Hizmet Belgesi" ile
"Gizli Degerlendirme Formu" nu,
- Staj gemisinin bagh oldugu sirketten almacak, onayh "Stajyer Ogrenci Kabul
Formu" nu staj bitiminde Fakiilte Dekanligi'na ibraz etmesi gereklidir.
(3) Belgelerin incelenmesi sirasmda cahsmalan yetersiz gorulen ogrencilerin stajlan
Fakiilte Bolum Staj Komisyonu'nun karan ile tamamen veya kismen gecersiz sayilabilir,
Staj Yapan Ogrencilerin Sorumlulugu
Madde 18- (1)Staj yapan her ogrenci staj yaptigi is yerinde cahsma ve giivenlik
kurallanna, diizen ve disipline uymak ve her tiirlii mekan, alet, malzeme, makine, arac ve
gerecleri ozenle kullanmakla yukumludur, Yiikiimliiliikleriyerine getirmemesinden dogacak
her tiirlii sorumluluk ogrenciye aittir. Bu durumda olan ogrenci hakkmda aynca Yiiksek
Ogretim Kurumlan Ogrenci Disiplin Yonetmeligi uyarmca islem yapihr.
(2)Deniz, atolye ve isletrne stajlarmda staj yapilan geminin kaptam, basmuhendisi
veya atolyedeki ve isletmedeki sorumlu tarafmdan onaylanacak "Staj Gizli Degerlendirme
Formu"nun Fakiilte Bolum Staj Komisyonu'na iletilmek iizere Fakiilte Dekanhgi'na gizlilik
dereceli olarak ulastmlmasi ogrencinin sorumlulugundadir.
YEDiNCi BOLUM
Diger Hiikiimler
MaddeI9-(1)Bir gerekce olsun yada olmasm staj cahsmalanm, 2547 sayih
Yuksekogretim Kanunu'nun ongordugt; ogretim siiresi icinde tamamlayamayan ogrencilere
diploma verilmez.
(2)Ogrencilerin, kusurlan nedeni ile staj yerine verecekleri zararlarda, Dokuz Eyliil
Universitesi Denizcilik Fakiiltesi'nin herhangi bir sorumlulugu yoktur.
(3)Erasmus+ Ogrenim ve Staj Hareketliligi Prograrm kapsammdaki yapilan stajlar,
ilgili Bolum Staj Komisyonu'nun degerlendirmesinin ardmdan, uygunluguna Fakiilte
Yonetim Kurulu tarafmdan karar verilir.
(4)Staj Defieri, Bolum Staj Komisyonu tarafmdan, ogrenci mezun olana kadar
saklamr.

Hiikiim bulunmayan hailer
Madde20- (l)Bu yonergede yer almayan hususlar Fakiilte Staj Komisyonu'nun
onerileri iizerine Fakiiltenin ilgili kurullarl tarafmdan karara baglantr.
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SEKiziNCi BOLUM
Yiiriirliikten Kaldmlan Ydnerge
Madde21- (I)Universitemiz Senatosu'nun 24/09/2013 tarih ve 416/10-11 sayih karan

ile kabul edilen "Denizcilik Fakiiltesi Staj Uygulama Yonergesi" yururlukten kaldmlrmstrr
Yiiriirliik
Madde22- (I)Bu yonerge Dokuz Eyliil Universitcsi Senatosu tarafmdan kabul edildigi

tarihte yururluge girer.
Yiiriitme
Madde23- (l)Bu yonergeyi Denizcilik Fakultesi Dekam ytlruttlr,
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