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EGE UNiVERSiTESi SENATO KARAR ORNEGi 

ToplantI Tarihi: 31.05.2022 Toplanh SaYJ.s1: 10 

Karar5. 

Ege Oniversitesi Moda ve Tasanm Yiiksekokulu ogrencilerinin ogrenim sfuecindeki 

teorik bilgilerini, atolye ve laboratuvar uygulamalarmda edindikleri yetenek ve deneyimlerini 

geli~tirmek, i~yeri organizasyonlanru, fuetim sfuec;lerini, yonetim a~amalanru, yeni 

teknolojileri tarumalanm saglamak, aynca egitim ogretimin zorunlu bir pan;as1 olan staj 

c;ah~malanrun temel ilkelerini planlama, uygulama ve degerlendirme kurallarma ili~kin usul 

ve esaslanm belirlemek amac1yla haz1rlanan "Ege Oniversitesi Moda ve Tasanm 

Yilksekokulu Staj Yonergesi"nin gorti~iihnesine gec;ildi. E-posta yoluyla Senato iiyelerine de 

gonderilen, Ogrenci i~leri Daire Ba~kanl1gmm 25.05.2022 tarihli ve 703598 say1h yaz1s1 ile 

Egitim Komisyonunun 24.05.2022 tarihli ve 10/6 say1h karan c;en;evesinde teklif oylamaya 

sunuldu. Haz1rlanan taslak metin incelendi. 

Yap1lan gorii~melerden sonra; "Ege Oniversitesi Moda ve Tasar1m Yiiksekokulu Staj 

Yonergesi"nin, ekteki haliyle kabuliine, oybirligiyle karar verildi. 
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T.C. 
EGE UNiVERSiTESi 

MODA VE TASARIM YUKSEKOKULU 

MODA TASARIMI BOLUMU 

STAJ YONERGESi TASLAGI 

BiRiNCi SOLUM 

GENEL HUKUMLER 

Madde 1. Bu yonergenin amac1; Ege Oniversitesi Moda ve Tasanm Yi.iksekokulu Moda Tasanm1 

Bolumu ogrencilerinin ogrenim surecindeki teorik bilgilerini, atolye ve laboratuvar 

uygulamalannda edindikleri yetenek ve deneyimlerini geli~tirmek, i~yeri organizasyonlanrn, i.iretim 

surei;lerini, yonetim a~amalanrn, yeni teknolojileri tarnmalanrn saglamak, aynca egitim ogretimin 

zorunlu bir pari;as1 olan staj i;ah~malanrnn temel ilkelerini planlama, uygulama ve degerlendirme 

kurallanna ili~kin usul ve esaslanrn belirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2. Bu yonerge Ege Oniversitesi Moda ve Tasanm Yuksekokulu Moda Tasanm1 Bolumu 

ogrencilerinin iwerlerinde yapacaklan stajm planlanmasmda, yurutulmesinde ve 

degerlendirilmesindeki temel kural, ilke, amai; ve yontemleri kapsar. 

Dayanak 

Madde 3. Bu yonerge; Yuksekogretimde Uygulamah Egitimler <;:eri;eve Yonetmeligi ve Ege 

Oniversitesi Egitim-Ogretim Yonetmeligi ile Moda ve Tasanm Yuksekokulu i~letmede Mesleki 

Egitim Yonergesi'nin ilgili huki.imlerine dayarnlarak haz1rlanm1~tir. Bu staj yonergesi kapsammda 

ilgili yonetmeliklerdeki kurallar gei;erlidir. 

Tammlar 

Madde 4. (1) Bu yonergede gei;en; 

a. Yi.iksekokul Staj Koordinatorlugi.i: Stajla ilgili faaliyetlerin yi.iri.iti.ilmesi ii;in Moda ve Tasanm 

Yi.iksekokulu bi.inyesinde olu~turulan birimi, 

b. Yuksekokul Staj Koordinatoru: Yuksekokul yonetim kurulu tarafmdan gorevlendirilen ogretim 

uyesini, 

c. Mi.idur: Moda ve Tasanm Yuksekokulu Muduri.inu, 

~- Mudur Yard1mc1s1: Staj faaliyetlerinden sorumlu ilgili Moda ve Tasanm Yuksekokulu Mudur 

Yard1mc1s1rn, 

d. Bolum Ba~karn: Moda ve Tasanm Yuksekokulu Moda Tasanm1 Bolum Ba~karnrn, 

e. Yonetim Kurulu: Moda ve Tasanm Yi.iksekokulu Yonetim Kurulunu, 
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f. Boli.im Akademik Koordinatori.i: Her bir boli.im i<;in ilgili yuksekokul yonetim kurulu tarafmdan 

gorevlendirilen, alarnnda uzman ogretirn elemarnrn, 

g. Boli.im Staj Degerlendirrne Komisyonlan: Her bir b o I urn de staj degerlendirilmesi i~in ogretim 

elemanlanndan olu~turulan komisyonlan, 

g. Boli.im Staj Komisyon Ba~karn: Her bir Boli.imi.in Akademik Koordinatori.i tarafmdan belirlenen, 

ilgili yi.iksekokul mi.idi.iri.i taraf1ndan onaylanan, alanmda uzman ogretim i.iyesini, 

h. Boli.im Staj Komisyon Oyesi: Her bir Boli.irni.in Akadernik Koordinatori.i tarafmdan belirlenen, 

ilgili yi.iksekokul mi.idi.iri.i tarafmdan onaylanan, alarnnda uzman ogretim elernarnrn, 

,. Staj Yap1lan Kurum veya Kurulu~: 6grencilerin staj yapacag1, en az 10 ki~i ~ah~t1ran, bi.inyesinde 

ilgili alanda lisans rnezunu bulunan ilgili karnu kurum ve ozel kurulu~lan, 

i. Staj Yeri Yetkilisi: Kurum veya kurulu~ adma Yi.iksekokul Mi.idi.irli.igi.i'ne kar~1 sorumlu olan en az 

lisans boli.im mezunu ve irnza yetkisine sahip yetkili ki~i veya onun yerine bakan yine en az lisans 

rnezunu olup irnza yetkisine sahip vekilini, 

j. Staj Bi.irosu: Moda ve Tasanrn Yi.iksekokulu bi.inyesinde idari personelden olu~an staj bi.irosunu, 

k. Staj Bi.irosu Elernarn: Staj yapacak ogrencilerin, staja ba~lama tarih ve biti~ tarihlerini kontrol 

edip sisterne giri~leri ile staj dosyalanrnn doki.imantasyonunu yapacak, ogrencilerin staj evraklan 

ve SGK evraklanrnn bilgisayara i~lenrnesini saglayacak ve Ege Oniversitesi'nin ilgili birirnine 

ula~t1nlrnasm1 saglayarak ve takibini yapacak idari staj bi.irosu personelini, 

I. Staj: Yi.iksekogretim kurumlannda verilen ve programa ozgi.i belirlenrni~ teorik ve uygularnah 

dersler d1~mda, ogrencilerin ogretim programlanyla kazandinlmas1 ongori.ilen mesleki bilgi, beceri, 

tutum ve davrarn~lanrn geli~tirmeleri, sektori.i tarnrnalan, i~ hayatma uyum saglarnalan, tecri.ibe 

edinrneleri ve ger~ek i.iretirn ve hizrnet ortarnmda yeti~rneleri arnac1yla i~letrnelerde yapt1klan 

mesleki ~ah~rnay1, 

m. SGK: Sosyal Gi.ivenlik Kurumu'nu 

ifade eder. 

Staj Koordinatorliigi.i 

iKiNci BOLOM 

STAJ ORGANiZASYONU 

Madde 5. Moda ve Tasanm Yi.iksekokulu Mi.idi.iri.i tarafmdan gorevlendirilen Staj Koordinatori.i 

ve ona bagh personelden olu~ur. Gorevleri; 

a. Yurt i~i staj ba~vurulannda staj yeri onaym1 verip Yi.iksekokul Mi.idi.irli.igtJ'ne sunma 

b. Staj si.irecini izleme 
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c. Staj ba~vurulannda i~letmenin uygunlugunu kontrol etme ve staj yeri onayrn1 takip etme 

~- 6grencilerin, belirlenen staja ba~lama donemlerini kontrol etmek ve ilgili birimlere duyurma 

d. Yurt ic;:inde, ogrencilerin SGK bildirimlerinin Ege Oniversitesi'nin ilgili birimi tarafrndan 

yapt1nlmas1rn saglamak ve takip etme 

e. ilgili ki~i ve birimlerle koordinasyonu saglama 

f. Gerekli durumlarda ogrenciyle ileti~ime gec;:me 

g. Staj formlanrn, degerlendirilmesi ic;:in Boli.im Staj Komisyon Sa~karnna iletme ve sureci takip 

etme 

Solum Staj Komisyonu 

Madde 6. (1) Yuksekokul ogrencilerinin stajlanrn degerlendirmek uzere her bolOmde Solum 

Sa~kanhg, tarafrndan "Bo/Om Staj Komisyonu (BSK)" kurulur. Solum Staj Komisyonu Solum ba~karn 

tarafrndan onerilen ve Yuksekokul Yonetim Kurulu tarafrndan gorevlendirilen "1" ba~kan ve "2" 
uye olmak i.izere en az "3'' ogretim elemarnndan olu~ur. Boli.im Staj Komisyonu i.iyeleri gorev 

si.ireleri atand1klan tarihten itibaren "3'' y1ld1r. 

(2) Solum Staj Komisyonu'nun gorevleri ~unlard1r: 

a. Yuksekokulu Mi.idi.irli.igu tarafrndan verilen staj ile ilgili i~leri yapma 

b. ilgili egitim ogretim y1h ic;:in staj takvimini belirleme ve bolum ba~kanhgt onayrna sunma 

c. Staj ic;:in gereken doki.imanlan haz1rlama ve yaz1~malan yapma 

~- Gerekli durumlarda ogrenciler ic;:in staj yeri belirleme 

d. 6grencilerin staj yapmak istedikleri staj yerlerinin uygunlugunu kontrol etme ve darn~manlardan 

bilgi alma 

e. Darn~man onaymdan gec;:en ogrencilerin staj evraklanrn onaylama 

f. Staj i~lemlerinin yurutOlmesi ic;:in ogrencilerin staj evraklanrn vermesi ic;:in staj burosuna 

yonlendirme 

g. bgrencilerin stajla ilgili sorunlanrn ve itirazlanrn dinleme, c;:ozum bulma 

g. Stajrn amac;:lanna uygun yi.iruti.ilmesi ic;:in gerekli onlemleri alma, denetimlerde bulunma 

h. Gerekli durumlarda staj srnav1 tarihini ve ~eklini belirleme, ilan etme ve staj srnavm, 

gerc;:ekle~tirme 

i. Staj1 degerlendirme 

j. Staj sonuc;:lanrn gosteren c;:izelgeyi Solum Sa~karn onayma sunma 
_ _,. .,') ... ,... __ 

k. Stajlarla ilgili konularda Mudi.irli.ik, Solum Sa~kanhg1 ve/veya Staj Koordinatorli.igi.i tarafm.dah,•:-. /', · --.:. . 

3 /✓ (~(t~)i \) 
terem A14~ ~ ,. c ·· . '' ..f 

Genel Sekreter ·· ·· 
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verilen diger gorevleri gen;:ekle~tirme 

Staj Yerlerinin Belirlenmesi ve Kabulu 

0<;0Nc0 BOLOM 

ST AJIN TI,LEYTI,i 

Madde 7. (1) Yap1lacak staj, ogrencilerin egitim gordugu a Ian ile ilgili olmahdir. 

(2) Staj, Bolum Staj Komisyonu'nun uygunlugunu kabul ettigi, alan ile ilgili resmi kurum veya ozel 

kurulu~larda yap1hr. bgrenci staj yapacag, kurumu kendisi onerir. Staj yerinin uygunlugunu 

darn~marnn onaymdan sonra Bolum Staj Komisyonu onaylar. Ogrenci ic;:in staj yerini gerekli 

durumlarda B6I0m Staj Komisyonu da belirleyebilir. 

bgrencinin staj yeri Bolum Staj Komisyonu'ndan onayland1ktan sonra, ogrenci Staj Kabul Belgesini 

i~letmeye onaylat1r. Her y1l en gee; "May1s" aymm son Cuma gunune kadar darn~marnna imzalatir 

ve imza kar~1hg1 staj burosuna teslim eder. Staj burosu, teslim edilen staj dosyasm1 Bolum Staj 

Komisyonu'na iletir. bgrenci daha sonra, Bolum Staj Komisyonu tarafmdan onaylanan staj 

dosyas1rn stajda kullanmak Ozere staj burosundan teslim ahr. 

(3) bgrenci staj ic;:in uygun staj yeri bulamad1g1 takdirde Yuksekokul Mudurlugu'nun onaylamas, 

durumunda, Bolum Staj Komisyonu staj1 yuksekokula c;:ekme hakkma sahiptir. 

(4) Bolum ba~karn, komisyon tarafmdan belirlenen ve onaylanan staj yerlerine iletilmek Gzere staj 

yapacak ogrenci listelerini ic;:eren yaz1y1 Yuksekokul Mudurlugu'ne sunar. Yuksekokul Mudurli.igu 

staj yerlerine ilgili yaz1lan resmi olarak gonderir. 

(5) bgrenciler, Staj Koordinatorlugu ve Bolum Staj Komisyonu'nun onay1 olmaks1zm staj yeri 

degi~ikligi yapamaz. Grev ve lokavt uygulamas,, deprem, yangm ve sel gibi dogal afet gibi mucbir 

durumlarda, ogrenciler stajlanrn Staj Koordinatorlugu ve Bolum Staj Komisyonu onay1 ile ba~ka 

i~letmelerde surdurebilir. 

(6) Ogrencinin, degi~iklik yap1lan staj yeri ic;:in, yeni staj yapacag, i~letmede diger staj gunlerinin 

say1hp say1lmayacag1 konusunda ilgili yonetmelige gore Bolum Staj Komisyonu tarafmdan karara 

baglarnr. 

(7) Staj yapan ogrencilere odenecek Gcretler hakkmda 3308 say1h Mesleki Egitim Kanunu'nun 

25inci maddesi uygularnr. 

(8) Staj yapan ogrenciler hakkmda 5510 say1h Sosyal Sigortalar ve Genel Sagbk Sigortas1 Kanunu'nun 

5inci maddesinin birinci f1krasmm (b) bendi uyannca i~ kazas1 ve meslek hastahg1 sigortas, 

uygularnr. Bu ogrencilerden bakmakla yukumlu olunan ki~i durumunda olmayanlar hakkmda aynca 

genel saghk sigortasI hukumleri uygularnr. Bu f1kra kapsammda odenecek primler 5510 say,h Sosyal 

Sigortalar ve Genel Saghk Sigortas1 Kanunu'nun 87nci maddesinin birinci f1krasmm (e) b~nci -,,,s.-. 
uyannca yuksekogretim kurumlan tarafmdan kar~1larnr. l.J:·/ ,:•/• · ; 

,l( 4 -~ 4_.-_ ~ 

;; ,$~;;,::--...._ 
J/ ~ .. " //ff .. '.y\ _..~ .. :. -e-, ',; ~~: ~ .... ,t 

D&l{: °°' \ ~:!''-·. :· ~--
-t.."<>7etn A · t •.· ·--. - ' .. -~' • 

\ l.,..t. ... iL..v .,. •1 

, Gene\ SeKreter '\ 
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Staj Muafiyeti 

Madde 8. (1) Ogrenciler a~ag1daki durumlar i<;in staj muafiyetine ba~vurabilir: 

a. Yuksekokula dikey ge<;i~ veya yatay ge<;i~le intibaklan yap1lan ogrenciler, geldikleri 

Yuksekogrenim Kurumunda kay1th olduklan surede yapt1klan stajm 20 i~ gununden az olmamas1, 

stajm not ile degerlendirilmi~ olmas1, stajdan ba~anh oldugunu gosteren beige ve onayh staj 

dosyas1rn ibraz etmeleri ko~ulu ile staj muafiyetine ba~vurabilirler. 

b. bgrenciler, daha once sektorde ilgili alanda Sosyal Guvenlik Kurumu'ndan sigortah olarak en az 1 

ay (20 i~gunu) <;ah~m1~ olan ve bunu belgeleyen ogrenciler staj muafiyeti i<;in ba~vurabilir. 

(2) Muafiyet talebinde bulunan ogrencilerin durumlan, bolum staj komisyonunca goru~ulerek 

karara baglarnr ve Yuksekokul Mudurlugu onayma sunulur. Staj muafiyet talebi kabul edilen 

ogrencilerin ilgili belgeleri dosyasma konulmak uzere Yuksekokul Ogrenci i~leri'ne gonderilir. 

Staj Yap1lacak Verier 

Madde 9. Staj yeri bulma sorumlulugu ogrencilere aittir fakat kimi durumlarda Solum Staj 

Komisyonu veya darn~manlar, ogrencilerin istenilen nitelikte staj yeri bulabilmelerini 

kolayla~t1rmak i<;in, i~ yerleri ile gerekli temas ve giri~imlerde bulunabilirler. bgrenciler, Solum Staj 

Komisyonu tarafmdan uygun gorulen kamu veya ozel sektore ait i~letmelerde staj yapabilirler. 

Stajm Suresi 

Madde 10. (1) Solum ogrencileri diploma almaya hak kazanabilmeleri i~in lisans ogrenimleri 

suresince, "Staj Yonergesi" kurallan <;er<;evesinde egitim planmda belirtilen yany1hn sonunda 

stajlanrn yapmak zorundad1rlar. Stajlar "4" ( dart) haftad1r. "20" (yirmi) i~ gununde stajlar 

tamamlarnr. 

(2) bgrenci "20" i~guni.i zorunlu i~letme stajmI tamamlad1ktan sonra isterse staj suresini 

uzatabilir. Ancak bu durumda universitenin ve yuksekokulun yasal sorumlulugu yoktur. Oniversite 

ogrencinin "i~ Kazas1 ve Meslek Hastal1g1 Sigortas1"rn sadece zorunlu staj suresi i<;in belirlenen 

sure boyunca kar~1lamakla mukelleftir. Bunun d1~mdaki ek surelerde i~ kazas1 ve meslek hastahg1 

sigortasI, i.icret ve sosyal haklar gibi yasal sorumluluklar ogrenciye staj yaptIran i~letmeye ve 

ogrencinin kendisine aittir. 

(3) Bir haftadaki staj i~ gunu sayIsI 5 (be~) gundur. Hafta sonlan ve resmi tatiller staj suresinden 

say1lmaz. 

(4) Stajlara fiilen ve kesintisiz devam zorunlulugu vard1r. Gunluk <;ah~ma saatleri staj yap1lan 

i~yerinin c;ah~ma saatleridir. Devams1zhk konusunda Ege Oniversitesi Egitim Ogretim ve Smav 

Yonetmeligi'nin uygulamah dersler i~in ge~erli devam ~art1 ararnr. Mazeretleri (saghk veya ge~erli 

ba~ka bir nedenden dolay1) Solum Staj Komisyonu ve i~yeri tarafmdan ge<;erli kabul edilen 

ogrencilerin mazeretleri nedeni ile gidemedikleri sure, staj surelerine eklenir. Ogrenci bu 
✓-------~-.-~.,, ..( ,_ 

durumda SGK i~lemlerinin aksamamas1 ic;in Staj Burosu'na bilgi vermek zorundadir. _✓,.. • •• 

A, 
.I .• ::;;~• \ 

5 ,, ' • a , l f 1;!\ • ··· 'I) 
,: ! '-\.. : ' l 1Y - ,.. ' ,,.~· J J 

~erem ADA~ ., ,>'-'::·:,;:· ._.: . .~· 
Gene! Sekreter ''\ - ' , , ·· " ··· .- ..-.. , 
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Stajdan Ayr1h~ 

Madde 11. (1) Staj Ba~vuru ve Kabul Formunda belirtilen tarihte stajina ba~layan ancak stajIrn 

tamamlayamayan ogrenci Staj Aynh~ Formu'nu doldurup, en ge~ "2" (iki) i~ gunu i~inde 

yuksekokul staj burosuna elden veya kargo ile teslim eder. Aksi takdirde SGK i~lemlerinden 

dogabilecek maddi zararlardan ogrenci yasal olarak sorumludur. Staj1rn tamamlamadan b1rakan 

ogrencinin daha once yapmI~ oldugu staj suresi ge\erli degildir. Bu durumdaki ogrenci staj1rn 

yeniden yapmak zorundad1r. 

Staj Yeri Degi~ikligi 

Madde 12. Staj yerleri kabul edilen ve "i~ Kazas1 ve Meslek Hastal1g1 Sigortas1" yap1lan ogrenciler 

staja ba~lamadan veya ba~lad1ktan sonra Solum Staj Komisyonu'nun bilgisi ve onay1 olmaks1zm staj 

yeri degi~ikligi yapamazlar. 

i~yerlerinde grev ve lokavt uygulamas1; i~ kazas1, yangm, deprem, sel gibi dogal afet veya mucbir 

bir neden olmas1 durumunda ogrenci Solum Staj Komisyonu'nun bilgisi ve onayI dahilinde yeni staj 

yerinde kalan staj suresini tamamlar. Soz konusu degi~iklik staj burosu tarafmdan SGK i~lemleri i\in 

Ege Oniversitesi'nin ilgili staj birimine bildirilir. 

Staj yeri degi~ikligi yapan ogrenci elektronik ortamda "i~yeri Zorunlu Staj i~yeri Degi~ikligi 

Dilek\esi"ni (Ek 7.) doldurarak, staj yapt1g1 iwerinin de bilgisinin oldugunu gosteren beige ile en ge\ 112" 

(iki) i~ gunu i\inde yuksekokul staj burosuna elden veya kargo ile teslim eder. Aksi takdirde SGK 

i~lemlerinden dogabilecek maddi zararlardan ogrenci yasal olarak sorumludur. 

Staj iptali 

Madde 13. Staj yeri kabul edilip SGK giri~i yap1lmasma ragmen staj yapmaktan vazge\en veya staj 

yapamayacak olan ogrenciler durumu en ge\ 112" i~ gunu i~erisinde Yuksekokul Mudurlugu'ne 

gerek~eli dilek\eleri ile bildirmek zorundad1rlar. Aksi takdirde SGK i~lemlerinden dogabilecek maddi 

zararlardan ogrenci yasal olarak sorumludur. 

Staj Ba~vuru ve Kabul Formu'nun onaymI alan ancak form uzerinde belirtilen tarihte stajma 

ba~lamayan ogrenci Staj iptal Formunu elektronik ortamda doldurup, staj ba~lama tarihinden en 

az 1110" (on) i~ gunu oncesi elden ve kargo ile staj burosuna teslim eder. Aksi takdirde SGK 

i~lemlerinden dogabilecek maddi zararlardan ogrenci yasal olarak sorumludur. Staj iptal Formu'nu 

teslim eden ogrencinin staj1 Yuksekokul Staj Koordinatorlugu'nun onaylamas1 durumunda iptal 

edilir. 

DORDUNCO BOLOM 

STAJIN UYGULANMASI, iZLENMESi VE DEGERLENDiRiLMESi 

Stajm Uygulanmas1 

Madde 14. (1) bgrencilerin staja ba~lamadan once yapmalan gerekenler: 
-! 
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a. bgrenci, staj yapacag, doneme ili~kin bilgileri yuksekokulun resmi web sitesinden takip eder, 

Staj yapacak ogrenci, staja ba~lamadan once darn~marnndan staj yapmak istedigi i~yerinin uygun 

olup olmad1g1rn onaylatir. Daha sonra ogrenci i~yeri Zorunlu Staj Ba~vuru Dilek<;esi (Ek 1.) ve i~yeri 

Zorunlu Staj Kabul Belgesi (Ek 2.) Formu'nu elektronik ortamda doldurur, <;1kt1s1rn ahr ve i~yeri 

Zorunlu Staj Kabul Belgesi formunu staj yapacag1 i~letmenin Staj Yeri Yetkilisi'ne onaylatir. 

b. bgrenci staja ba~lamadan iwerine onaylatt1g1 "i~yeri Zorunlu Staj Ba~vuru Dilek<;esi ve i~yeri 

Zorunlu Staj Kabul Belgesi" ile "I~ Kazas1 ve Meslek Hastal1g1 Sigortas1" i~lemleri ile ilgili 

yuksekokul web sitesinde ilan edilen belgeleri haz1rlay1p, staj bOrosuna teslim etmekle 

yUkumludUr. 

c. Herhangi bir i~yerinde sigortah olan veya anne, babas1 ya da birinci derece yakmlanndan sosyal 

gi..ivencesi olan, Saghk yard1mlan SGK d1~mda farkh kurum ve kurulu~lardan (Banka, Sigorta 

~irketleri, Ticaret ve Sanayi Odalan, Borsalar ve TBMM vb.) kar~1lanan ogrenciler, saghk 

yard1mlanrnn ilgili kurulu~tan kar~1land1gma ili~kin belgeyi; tutuklu/hUkOmlu ogrenciler ise 

tutukluluk halinin devam ettigini bildiren belgeyi BolUm Staj Komisyonu'na staj i~lemlerinden once 

BolUm Staj Komisyonu'na sunmak zorundad1r. Herhangi bir sosyal gOvencesi olmayan ogrenci 

i~yeri Zorunlu Staj i~ Kazas1 ve Meslek Hastahg1 Sigortas1rnn yap1lmas1 i<;in i~yeri Zorunlu Staj i~ 

Kazas1 ve Meslek Hastahg1 Sigortas1 Talep Dilek<;esini (Ek 5.) YOksekokul MOdOrlOgO'ne sunar. 

~- bgrenci staj yapacag1 i~letmeden Ocret alacak ise; i~yeri ile i~yeri Zorunlu Staj Sozle~mesi (Ek 6) 

imzalar. 3308 Say1h Mesleki Egitim Kanunu'na gore "Staj Ocretlerine i~sizlik Fonu Katk1s1 bgrenci 

ve i~veren Bilgi Formu"nun staj yapacag1 i~letme tarafmdan doldurulmas,rn ve onaylatilmasm, 

saglar. Staj Ocretlerine i~sizlik Fonu Katk1s1 bgrenci ve i~veren Bilgi Formu'nu May1s aymm son 

haftasmm bitimine kadar diger ba~vuru belgeleriyle birlikte evrak kay1da elden teslim eder. Staj 

KoordinatorlOgO'ne iletilen formlar; 5 i~gOnO ic;inde kontrol edilir, uygunsa onaylarnr, degilse 

reddedilir. 

d. Stajlann egitim-ogretimin olmad1g1 yaz tatiline rastlayan aylarda yap1lmas1 esast1r. Staj sOresi 

egitim-ogretim donemi bOtOnlemelerinin biti~ haftas1rn takip eden ilk haftadan itibaren 

ba~layabilir. bgrenciler ders veya smavlannm oldugu gOnlerde staj yapamazlar. 

bgrenci bOtUn derslerini tamamlam1~ ancak staj1rn henOz tamamlayamam1~ ise staj,rn herhangi bir 

ayda yapabilir. 

(2) bgrenci tarafmdan staj sOresince yap,lan <;ah~malann gorsel dokOmanlarla raporla~t1nld1g1 "staj 

dosyas1" haz1rlanmahd1r. Staj sOresince yap,lan c;ah~malar staj dosyasma i~lenir ve staj yerindeki 

yetkili ki~i ka~e ve imza ile onaylarnr. bgrenci hazirlad1g1 staj dosyas,rn kontrol i<;in darn~manma 

gosterdikten sonra staj bOrosuna teslim eder. imza, ka~e, mOhOr veya tarih bulunmayan, Ozerinde 

silinti, kazmt1 ve usulOne uygun olmayan dOzeltmelerin yap1ld1g1 staj dosyalan kabul edilmez. 

(3) Staj bitiminde "i~letme Staj1 Devam <;:izelgesi" (Ek 4.) ile "i~veren Degerlendirme Raporu" (Ek 

5) ogrencinin staj yaptigi birimin yetkilisi tarafmdan doldurulup onayland1ktan sonra agz1 kapah v~ 
uzerlnde firma ka~eli/muhi.irlii zad i~erjsinde, staj dosyas1 ile birlikte YOksekokulumuza t~_sl1m :. · , . --,f. ·'- '..\ . ,.,.._ . '\~ 
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T.C. 
EGE ONiVERSiTESi 

MODA VE TASARIM YUKSEKOKULU 

etmesi i<;in 6grenciye verilir veya Yuksekokul Mudurlugu'ne kargo ile gonderilir. 

(4) Kurum ka~esi ve 1slak imzas1 olmayan "i~letme Staj1 Devam <;izelgesi" ile "i~veren Deg 

erlendirme Raporu" degerlendirmede dikkate ahnmaz. 

(5) Moda ve Tasanm Yuksekokulu staj yapacak ogrencilere staj suresince herhangi bir Ocret 

6demez. 

(6) 6grenciler staj suresince Yuksekogretim Kurumlan 6grenci Disiplin Yonetmeligi hukumleri ile 

staj yapt1g1 kurumun <;alt~ma ilkelerine, i~ ko~ullan, disiplin ve i~ guvenligine ili~kin kurallanna ve 

yasal duzenlemelere uymak zorundad1r. Staj yapan ogrenci bu kurallara uymay, taahhut etmi~ 

say1lacakt1r. 

Madde 15. (1) Darn~man; "Staj Dosyas1"rn, "i~veren Degerlendirme Raporu"nu ve "i~letme Staj1 

Devam <;izelgesi"ni inceler. Staj degerlendirmesi "6o"m altmda olan ogrenci dogrudan stajdan 

"Ba~ar1s1z" say1hr. Bu durumda ogrenci staj1rn tekrarlamak durumundad1r. Darn~man, Staj Ba~an 

durumunu Solum Staj Komisyonu'na bildirir. 

(2) 6grencilerin i~letme stajlannm degerlendirmesinde i~veren degerlendirme raporunda "Ge<rer" 
puarn alan, ancak staj dosyas1 yetersiz gorulen ogrenci stajdan "Ba~ar1s1z" say1hr. 

(3) B610m staj komisyonu gerekli gordugu takdirde ogrencileri sozlu ve/veya yaz1h staj smavma ahr. 

Staj sonu<;lan "Ba~anlt" veya "Ba~ans1z" olarak ilan edilir. 

(4) 6grenciler bilgisayar ortammda hazirlad1klan staj dosyalanrn, stajlannm bitiminden itibaren 

"10" i~gunu i<;erisinde staj burosuna elden veya kargo ile teslim etmek zorundad1r. Staj dosyas1rn 

zamarnnda teslim etrneyen ogrencilerin stajlan degerlendirmeye altnmaz ve ogrenci stajdan 

"Ba~ar1s1z" kabul edilir. 

(5) Staj dosyas,, Bolum staj kornisyonu tarafmdan muhafaza edilir. 

(6) Staj komisyonu 6grencilerin staj ba~an durumlanrn gosteren listeyi Bolum Ba~kanl1g1'na iletir. 

Stajm "Ba~arth" olarak tamamlanm1~ olmas1 diploma veya ge<;ici mezuniyet belgelerinin 

duzenlenmesi i<;in mezuniyet yeterlilik kriterlerinden birisidir. 

Staj ile ilgili Belgeler 

Madde 16. 6grenciler, zorunlu i~yeri staj1 ile ilgili olarak a~ag,da belirtilen belgeleri stajdan once, 

staj suresinde ve stajlannm bitiminde veya iptalinde hazirlama, tamamlanmasm1 izleme ve Moda 

ve Tasanm Yuksekokulu Mudurlugu'ne belirtilen yasal sureleri i<;erisinde sunrnakla yukumludur. 

Staj i<;in gerekli belgeler: 

a. i~yeri Zorunlu Staj Ba~vuru Dilek<;esi (Ek 1.) 
b. i~yeri Zorunlu Staj Kabul Belgesi (Ek 2.) 
c. i~yeri Zorunlu Staj i~ Kazas1 ve Meslek Hastahg1 Sigortas, Talep Dilek<;esi (Ek 3.) 

'r· i~letme Staj1 Devam <;izelgesi (Ek 4.) 

d. i~veren Degerlendirme Raporu (Ek 5.) 

8 



T.C. 
EGE 0NiVERSiTESi 

MODA VE TASARIM YUKSEKOKULU 

e. i~ Yeri Zorunlu Staj Sozle~mesi (ogrencinin staj yerinden Ocret almas1 durumunda doldurulacakt1 

r) (Ek 6.) 

f. i~yeri Zorunlu Staj i~yeri Degi~ikligi Dilek<;esi {Ek 7.) 

g. <;:ah~anlar i<;in SGK ve i~e giri~ belgesi {Ogrenci <;ah~1yorsa, e-devlet Ozerinden alinacakt1r) 

g. NOfus COzdarn Fotokopisi 

h. 6grenci Belgesi 

1. 6grenci i~lerinden ahnan staj yapmasina engel durum olmad1g1rn gosterir beige (zorunlu 

durumlarda donem i<;erisinde staj yapacak ogrenciler i<;in) 

Sonu~lara ltiraz 

Madde 17. Staj degerlendirme durumuna itirazlarda Ege Oniversitesi Lisans Egitim-6gretim 

Yonetmeligi'nin 11nci Maddesi ve Ol<;me ve Degerlendirme Esaslan Yonergesi'nin hOkOmleri 

uygularnr. 

Hi.iki.im Bulunmayan Haller 

BE~iNCi BOLUM 

Y0R0RL0KVEY0R0TME 

Madde 18. Bu yonerge Ege Oniversitesi egitim-ogretim ilkelerinde yap1lan degi~iklikler veya 

mevzuattaki degi~meler dogrultusunda ya da Moda ve Tasanm YOksekokulu'nun staj ile ilgili 

ko~ullan degi~tiginde yenilenebilir. 

Madde 19. Bu yonergede yer almayan hususlar, YUksekokul Staj KoordinatorO ve B610m Staj 

Komisyonu'nun gorU~leri ile YOksekokul Yonetim Kurulu tarafindan karara baglarnr. 

Yi.iri.irli.ik 

Madde 20. Bu Yonerge, Ege Oniversitesi Senatosu tarafmdan kabul edildigi tarihten itibaren 

yUrUrlUge girer. 

Yi.iri.itme 

Madde 21. Bu Yonerge hOkOmlerini Ege Oniversitesi RektorlUgU'nOn yetkisi dahilinde Moda ve 

Tasanm YUksekokulu MOdUrO yUrUtUr. 

Madde 22. i~bu Yonerge Moda ve Tasanm YUksekokulu, Mada Tasanm1 BolUmO Staj Yonergesi 

olarak 5 B61Um, 22 madde ve 9 sayfadan olu~mu~tur. 

9 



T.C. 

Ege 0niversitesi 

Moda ve Tasarim Yuksekokulu Ek-3 

Moda Tasarimt Bolumu Ogretim 0yesi Staj Ktlavuzu 

Ege Oniversitesi Moda ve Tasanm Yuksekokulu Moda Tasanm1 Bolumu Staj Komisyonu Oyesi 

ogretim elemanlan ile Danr~manlarm Staj i~lemleri ile ilgili dikkat etmesi gereken konular a~ag1da 

belirtilmi~tir. 

Staj Oncesi i~lemler 

a. Egitim planrna gore 3. S1nrf Bahar yany11i sonunda yaprlacak i~yeri stajlan i<;in 3. srnrf bolum 

ogrencilerini, "Zorunlu i~yeri Staj"r hakkmda bilgilendirme 

b. Staj yapacak ogrencilerin staj yapmak istedikleri i~yerlerinin zorunlu i~yeri kriterlerine 

uygunlugunu kontrol etme 

c. ilgili donemde staj ile ilgili duyurulan yapma, bilgilendirme toplant1lan duzenleme 

~- Bolum ogrencilerini, staj yeri belirleme i~lemlerini en ge~ May1s aymm son Cuma gunune kadar 

tamamlamalan gerektigi hususunda bilgilendirme ve staj ile ilgili konularda destek olma 

d. 6grencileri; okulun resmi web sitesinden (https:/[modayetasarjm.ege.edu.tr/) staj ile ilgili bilgileri 

ve doldurmalan gereken formlan edinmeleri konusunda yonlendirme, staj dosyalannrn sadece 

elektronik ortamda doldurulacagmr bildirme 

e. Stajrnr tamamlayan ogrenciyi daha onceden <;1kt1sm1 aldrklan ilgili belgeleri, staj yaptrgr yerde 

stajdan sorumlu ki~iye imzalatmas1 ve ka~eletmesi gerektigine dair bilgi verme 

f. Staj kurallan ve i~leyi~i hakkmda ogrencilere bilgi verme 

g. 6grencileri 1slak imzah staj formlannr staj sonuna kadar kaybetmemeleri, eksiksiz doldurmalan, 

stajdan sonra bir nushas1nr da istedikleri takdirde kendileri i<;in dokumante etmeleri konusunda bilgi 

verme, sadece 1slak imzah dosyanm kabul edilecegi konusunda bilgilendirme 

g. 6grencileri stajlannm bitimini takip eden 5 i~ gunu i<;inde elden veya kargo ile staj resmi evraklan 

ile staj dosyasrnr ve staj dosyasmdaki butun bilgileri ve word dokumanr olarak staj dosyasmr ve 

eklerini i<;eren bir adet flash bellek ile ogrencinin stajda ek olarak hazirlad1g1 portfolyo, kalrp, 

numune, kartela, aksesuar gibi diger ekleri eksiksiz olarak imza kar~rhgr staj burosuna teslim 

etmeleri konusunda bilgilendirme. 

h. 6grencilerin staj ile ilgili evrak ve staj dosyasrnr kargo ile gonderdikleri takdirde takibini iyi 

yapmalan, kargonun yuksekokul staj burosuna ula~1p ula~madrgrnr kontrol etmeleri, aksi takdirde 

sorumlulugun kendilerine ait oldugu konusunda uyarma 

1. 6grenci zorunlu stajmr yapmak i<;in bir kurum veya kurulu~ bulamazsa kendisine staj yeri bulma 

hususunda yardrmcr olma 

i. Bolum ogrencilerinin ilgili belgelere kendilerine ait bilgileri ve staj yapacagr kurumun ileti~im 

bilgilerini doldurup yetkilisine imzalatarak ka~elettigini kont rol ettikten sonra belgelerin aslrnr 

onaylama 
. .fi: 

j. i~yerinden ah nan i~yeri Staj Kabul Belgesi kontrol edilip onaylanan ogrenciyi If Moda ve .Ft~r~,., ·_ c_ ~-,. ~-\ 
Yuksekokulu Staj Burosu"na yonlendirerek onaylatmasr konusunda bilgilendirme l 4 :;;.__, \ 
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k. bgrencinin onaylanan "i~yeri Staj Kabul Belgesi"ni, 1 adet "Nufus Cuzdarn Fotokopisi" ile staj 

burosuna SGK i~lemleri yap1lmak uzere teslim etmelerine ili~kin bilgi verme 

I. bgrencileri stajlanrn bitirir bitirmez Darn~manlanna bilgi vermeleri konusunda bilgilendirme 

- Staj i~lemlerinin staj yap1lacak donemini ic;eren y1lm en gee; May1s aym1n son Cuma gunune kadar 

tamamlarnp evraklann staj burosuna imza kar~1hg1 teslim edilmesi gerekmektedir. 

SGK i~lemleri tamamlanan ogrenci mucbir sebepler d1~mda staj yerini degi~tiremez. 

Staj oncesi ve/veya staj s1ras1•da ogrenci He staj yapt1g1 i~letme arasmda sorun ya~arnrsa: 

- bgrenci durumu derhal Darn~manma ve Bolum Staj Komisyonuna bilgi vermelidir. Bolum staj 

komisyonu ogrencinin magdur olmas1 durumunda ilgili butun yerleri bilgilendirerek yeni bir staj yeri 

bulmasmda ogrenciye destek verebilir. 

- bgrencinin staj1rn gerc;ekle~tirmesi ic;in belirlenen yeni kurum ic;in staj evraklan tekrar 

duzenlenmelidir. 

Staj Sonras1 41emler 

- Stajm1 tamamlayan, " i~letme Staj Degerlendirme Formu'nu ve staj dosyasmm her sayfasm1 staj 

yapt1g1 i~letme yetkilisine imzalatarak ka~eleten ogrenci 1slak imzah staj belgelerini Ege Oniversitesi 

Moda ve Tasanm Yuksekokulu Staj Burosu'na imza kar~1hg1 elden teslim etmelidir. 

- Darn~manlar veya Bolum Staj Komisyonu uyeleri ogrenci tarafmdan kendilerine teslim edilmek 

istenen belgeleri almamah ve staj burosuna yonlendirmelidir. 

- Evraklanrn Staj Burosu'na eksik (1slak imza, ka~e, form gibi) teslim ettigi belirlenen ogrenciler, 

aranarak gerekli i~lemleri tamamlamalan istenmelidir, 

Not: 

- Staj belgelerinin s i~ gunu ic;erisinde teslim edilmemesi durumunda Bolum Staj Komisyonu insiyatif 

kullanarak +Si~ gunu daha ek sure verebilir. 

- Bolum Staj Sorumlusu'nun tarnd1g1 ek sure zarfmda da ogrenci belgelerini teslim etmezse Ege 

Oniversitesi Moda Tasanm Yuksekokulu Mudurlugu'ne gerekc;esini belirten bir dilekc;e vererek 

mazeretinin kabulunu talep edebilir. ilgili dilekc;e Yuksekokul Yonetim Kurulu tarafmdan 

degerlendirilerek karara baglarnr. 

- Staj evraklanrn zamarnnda teslim etmeyen ogrenci "Zorunlu Staj"1rn yapmam1~ kabul edilir ve bir 

sonraki y1I tekrar etmesi gerekir. 

- i~yeri Zorunlu Stajm1 yapmayan ogrenci, mezun olamaz. 

Staj Muafiyet i~lemleri 

- Zorunlu staj1rn daha once farkh bir universitede egitim ahrken yapan ogrencilerin bunu 

belgelemeleri gerekmektedir. Bu durumla ilgili Bolum Staj Komisyonu'nun staj muafiyeti ic;in 

ba~vuran ogrenciden talep edecegi belgeler: 

- Transkript (Daha once egitim ald1g1 kurum tarafmdan 1slak imzali ve muhur bas1lm1~ olmah) 

- Staj Ba~an Belgesi (Staj yap1lan kurum tarafmdan imzalanm1~ ve ka~elenmi~ belgenin ash gibfdi/ '• -:>· ~. 
·'t: :\ . •.' ,l l ~ 

onayh ornegi) ~ / .--~· · · 

! ... :~ /fr~~, -
ll,. -;,, ! . ' ,~ ' er 

u 1.~rem AD~K" \'t::-~, i ::: 
Genel Sekreter\ ' . · , : :. ·:-;_\· ., 

;,_ ,. 'I' ' 



Solum Staj Komisyonu belgeleri inceledikten sonra Moda Tasanm Yuksekokulu Yonetim Kurulu'na 

sunar. bgrencinin staj muafiyetinin kabul edilip edilmeyecegine Yuksekokul Yonetim Kurulu karar 
verir. 



T.C. 

• 
EGE ONiVERSiTESi 

MODA VE TASARIM YUKSEKOKULU 

i~YERi ZORUNLU STAJ BA~VURU DiLEK<;ESi 

....... . 2022 

.......................................................................... insan Kaynaklan Mi.idi.irli.igi.i'ne 

Moda ve Tasanm Yuksekokulu ogrencisiyim. Egitim donemi i<;erisinde zorunlu i~yeri staj1 yapmam,z 

gerekmektedir. i~letmeniz kabul ettigi takdirde "20" (yirmi) i~gunu olan "i~yeri Zorunlu Staj1"m1 egitim 

alarnm ile ilgili bir birimde i~letmenizde yapmak istiyorum. i~letmenizde zorunlu i~yeri staj1m1 yapma ba~vuru 

talebim ile ilgili geregini bilgilerinize arz ederim. 

Ogrenci Bilgileri 

IAd1 Soyad1 : 

IT.C. Kimlik No : 

DogumYeri : 

GSM Numaras1 : 

Adresi : 

Staj Ba~lama Tarihi : 18.07.2022 

Sosyal Gi.ivence Bilgileri 

D Anne, baba, e~ten saghk yard1m1 ahyor 

D SGK'na tabi, saghk yard1m1 ahyor 

D Emekli Sand1g1'na tabi, saghk yard1m1 ahyor 

D Bagkur'a tabi, saghk yard1m1 ahyor 

D istege bagh sigortah 

(imza) 

(Ogrenci Adi Soyad1) 

Okul Numaras1 

SGK No (varsa) 

Dogum Tarihi 

e-posta Adresi 

Staj Biti~ Tarihi : 12.08.2022 

D Genel saghk sigortasma sahip 

• Ye~il kart1 var 

D Ege Oniversitesi'nden saghk yard1m1 ahyor 

D Sosyal guvencesi yok, saghk yard1m1 alm1yor 

• 
. ~ ...... ------------------------------------""'·--~-~---

T.C. Ege Oniversitesi Moda ve Tasanm YGksekokulu . :f' ·• ~l · ,i.._;. ~ ,,._ 
Ad res : Ege Oniversitesi Hastahane Kamp usu, Moda ve Tasanm YGksekokulu, Bornova-izmir f" , ,"";;::--..... · 't:. 
Telefon : 0.232.342 57 82 Faks : 0.232.342 57 83 !f _ ·1oo ,r.~ "'· _ · ~·! 
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i~YERi ZORUNLU STAJ KABUL BELGESi 

Ek-5 
T.C. 

EGE ONiVERSiTESi 

MODA VE TASARIM YUKSEKOKULU M0D0RLUGU'NE, 

A~ag1da bilgileri yer alan Yuksekokulunuz Mada Tasanm1 Bolumu ogrencinizin i~letmemize yapt1~1 
ba~vurunun incelenmesi sonucu, dort haftallk (20 i~gunu) "i~yeri Zorunlu Staj1"rn i~letmemizde yapmc sI 
uygun gorulmu~tur. 

i~yeri tarafmdan Yuksekokulunuza verilecek belgeler ekte sunulmu~tur. 

Geregini bilgilerinize arz ve rica ederim. 

i~yeri Yetkilisinin 

Adi Soyad1 : 

Unvam : Meslegi : 

i~yeri Telefonu : i~yeri Faks No : 

GSM Numarast : e-posta Adresi : 

i~yeri Unvant : 

i~yeri Adresi : 

i~yeri Web Adresi : imza ve Ka~e : 

Staj Ba~vurusu Kabul Edilen O~rencinin 

Adi Soyadt : Okul Numaras1 : 

Staj Ba~lama Tarihi : Staj Biti~ Tarihi : 

i~letme Tarafmdan Staj Yapacak Ogrenciye Saglanacak Olanaklar 

Ocret : 0 Ula~1m :0 Yemek :0 :0 
Sigorta : 0 Barmma :0 Diger :0 :0 
O~renci Dant~mant 

Unvam, Adi Soyadt : imzas, : 

Uygunlugu : 

Not: 1. Belge/eri imzalayan i~yeri yetkilisi en az lisans mezunu o /m afld1r. 

2. Stajyer ogrenci i~/etmede SGK primli i;at1~t,n/d1gmda, a~ag1daki beige/er i~yeri St aj Ba~vuru Dilek~esi f o t okopisi ile ekte 
verilmelidir. 

Ekli Belgeler: 

- dgrenci i~yeri Staj Ba~vuru Dilekc.esi Fotokopisi 
- dgrenciye ucret odenecekse i~yeri Staj Sozle~mesi 
- dgrenciye puantaja uygun odeme yaplld1g1m gosteren banka dekontu (her aym en gee. 1o'una kadar gonderilir) 

1. 5510 say,t, Sosyal Sigortalar ve Gene/ Saghk Sigortas, Kanunu geregi staj yapan ogrencinin i'.? kazas, ve meslek hastal1klar1 sigorta primleri 
odeme yiikiim lusii Ege Oniversitesi Rektorliig ii'diir. 

2. 5510 say1/1 Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Sigortas, Kanunu geregi ogrencilerimizin staj, s1ras1nda i?yer inde i~ kaz9J3r.i__vi:,;m·e~4et 

'-· hastahklarin,n ger~ekle~mesi ve tespiti durumunda staj yapt ,ran i?yeri durumu " 3" ( ii~) i~ giinii i~erisinde SGK'na ve # setob'tiluia:~ 
bildirmekle yiikiimliidiir. l .~,-,,. .. · .. 
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T.C. 

EGE ONiVERSiTESi 

MODAVE TASARIM YUKSEKOKULU 

i~YERi ZORUNLU STAJ i~ KAZASI VE MESLEK HASTALIGI SiGORTASI TALEP DiLEK<;ESi 

... / ... /20 ... 

T.C. 

EGE ONiVERSiTESi 

MODA VE TASARIM YUKSEKOKULU M0D0RL0G0'NE, 

Yuksekokulunuz ogrencisiyim. Sosyal Guvenlik Kurumuna (SSK, Bag-Kur, Emekli Sand1g1 vb.) tabi olarak 

<;ah~mamaktay1m. Annem, babam veya bana bakmakla yukumlu herhangi bir yak1rnmm sosyal guvencesi 

bulunmamaktad1r. Bu nedenle 5510 say1h Sosyal Sigortalar ve Gene! Saghk Sigortas1 Kanunu'nun 5. 

maddesinin (b) bendi geregi ve 6111 say1h "Baz1 Alacaklann Yeniden Yapilandmlmas1 ile Sosyal Sigortalar 

ve Gene! Sagl1k Sigortas1 Kanunu ve Diger Baz1 Kanun ve Kanun Hukmunde Kararnamelerde Deg,i~iklik Yap1 

lmas1 Hakkmda Kanun'un 24. Maddesi ile eklenen " ... ve bunlardan bakmakla yukumlu olunan ki~i 

durumunda olmayanlar hakkrnda aynca Genet Sag/11< Sigortas, hiikiimleri uygulan,r." hukmu geregince Gene! 

Saghk Sigortas1 kapsammda "i~ Kazas, ve Meslek Hastahg1 Sigortas111 tescilimin yapilmas1rn talep ediyorum. 

T.C. Kimlik Numaras1 

Adi Soyad1 

Okul Numarasr 

Bolumu 

Srrnf 

imza 

ileti~im Adresi 

Telefon Numaras1 

e-posta Adresi 

Sosyal Guvence Bilgileri 

D Anne, baba, e~, mci derece yak1ndan saghk yard1m1 ahyor 

D SGK'na tabi, saghk yard1m1 al1yor 

D Emekli Sand1g1'na tabi, saghk yard1m1 ahyor 

D Bagkur'a tabi, saghk yard1m1 ahyor 

D istege bagh sigortah 

D Genel saghk sigortas1na sahip 

D Ye~il kart1 var 

D Ege Oniversitesi'nden saghk yard1m1 ahyor 

D Sosyal guvencesi yok, saghk yard1m1 alm1yor 

DDiger 

T.C. Ege Oniversit~si Moda ve Tasanm Yuksekokulu I/ . . !0' 
Adres : Ege Universitesi Hastahane Kampiisii, Moda ve Tasanm Yuksekokulu, Moda Tasanm1 Bolumu Bornfai-lz~iri• ( ( {;I\ •: 
Telefon : 0.232.342 57 82 Faks : 0.232.342 57 83 }. ~ ~, \ <~- ,· 
web : https://modavetasarim.ege.edu.tr/ e-posta : modatasarim@m il.ege.edu.tr '\ ... , '/!!.!._"'/. '-

~ 1terem ADAk. :- _, ,. f • -

Genel Sekreter 
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Ogrenci Adi Soyad1 

Bolumu 

Staj Tarihi Arahg1 

Ay~un 

Temmuz 

Agustos 

Ay~un 

Temmuz 

Agustos 

i~yeri Staj Sorumlusu 

1Ad1 Soyad1 

i~LETME STAJI DEVAM <;iZELGESi 

T.C. 

EGE 0NiVERSiTESi 

MODAVE TASARIM YUKSEKOKULU 

2021-2022 EGiTiM-OGRETiM YIU 

Ek-7 

Okul Numaras1 : 

: Moda Tasarim1 B61i.imi.i Sm1f : 3 

: 18.Temmuz.2022 -12.Agustos.2022 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3~ 

i~gi.ini.i ~ah~mad1g1 gun : i~gi.ini.i 

Unvam 

rTelefon Numaras1 : 

Ka~e, lmza : 

A~1klamalar : - : Yok 0 : Ocretli izin H : Hasta Sevk R : Raporlu 

+ : Var M : Mazeret izni IK : i~ kazas1 G : Gorevli 

* Bu form, Moda ve Tasanm YOksekokulu MOdi.irlugO'ne iletilmesi i~in i~veren De~erlendirme Raporu ile birlikt, 
kapatma yeri, imzah ka~eli olarak kapah zarf i~erisinde teslim tutanag1 di.izenlenerek ogrenciye verilecektir. 

0 
- .i: 

...... 



T.C. 

EGE ONiVERSITESi 

MODAVE TASARIM YUKSEKOKULU 

MODA TASARIMI BOL0M0 

i~YERi ZORUNLU STAJI 

i~VEREN DEGERLENDiRME RAPORU 

OGRENCiNiN <;ok iyi 

Mesleki bilgisi, yetenegi, i~lerde ba~an derecesi 

Tasanm/i~ yapabilme yetenegi ve istegi 

Verileni alg1lama, uygulayabilme yetenegi ve istegi 

Cihaz ve alet kullanma yetenegi ile duzeni 

Malzeme kullanma yetenegi ve istekliligi 

Dijital program Ian kullanabilme yetenegi 

Ekip ~alt~masma uyumu, ileti~im becerileri 

Sorumluluk duygusu, 6zverili ~ah~ma 

i~ disiplini, i~e devam durumu 

i~ guvenligi kurallanna uyumu 

<;:alt~anlara kar~1 tutumu ve ~evresi ile sosyal uyumu 

Kendine guveni ve ifade etme yetenegi 

Staj suresi i~erisinde mesleki geli~imi 

lyi 

i~letme Stajt i~yeri Genet Degerlendirme Sonucu Dsa~anlt 

i~yeri Staj Sorumlusu 

Unvani ve Ad, Soyad1 

Meslegi 

Varsa Onerileri 

E 8 

Orta Ki:itu 
<;ok 
Ki:itu 

Osa~ans1z 

imzas, ve i~yeri Ka~esi 



T.C. Ek-< 
EGE ONiVERSiTESi 

MODA VE TASARIM YUKSEKOKULU 

i~LETMELERDE i~YERi ZORUNLU STAJI SOZLE~MESI 

OGRENciNiN 

T.C. Kimlik Numaras1 : 

Adi Soyad1 : 

Ogrenci Numaras1 : 

E-posta Adresi : 

Ogretim Y1h : 2021-2022 

Telefon Numaras1 : 

ikametgah Adresi : 

STAJ YAPILAN i~YERiNiN 

Adi : 

Adresi : 

Oretim/Hizmet Alam : 

Telefon Numaras1 : Faks Numaras1 : 

E-posta Adresi : WebAdresi : 

STAJIN 

Ba~lama Tarihi : 18.07.2022 Biti~ Tarihi : I 12.08.2022 Si.iresi : I "20" i~gunu 

Staj Gunleri : Pazartesi Sah <;ar~amba Per~embe Cuma 

Haftada 5 gundur 

i~VEREN VEYA YETKiLiNiN 

Adi Soyad1 : Tarih, imza ve Ka~e 

Gorevi : 

E-posta Adresi : 

i~veren SGK Tescil No : 

OGRENCiNiN NUFUS BiLGiLERi 

Adi : Ni.ifusa Kay1th Oldugu ii : 

Soyad1 : il<;e : 

Baba Adi : Maha lie-Koy : 

Ana Adi : CiltNo : 

DogumYeri : Aile S1ra No : 

Dogum Tarihi : S1ra No : 

T.C. Kimlik No : Verildigi Ni.ifus Dairesi : 

Niifus Cuzdam Seri No : Verili~ Nedeni : 

SGKNo : Verili~ Tarihi : ., .. . . 
.r~., .. 



Genel Hukumler 

Madde 1. (1) Bu sozle~me 3308 sayrh Mesleki Egitim Kanununa uygun olarak, mesleki ve teknik egitim 

yapan program ogrencilerinin i~letmelerde yap,lacak stajm esaslanrn duzenlemek amac,yla Ege 

Oniversitesi Moda ve Tasanm Yuksekokulu Mudurlugu, i~veren ve ogrenci arasmda imzalarnr. 

Madde 2. (1) Oc; nusha olarak duzenlenen ve taraflarca imzalanan bu sozle~menin, bir nushas, Moda ve 

Tasanm Yuksekokul Mudurli.igi.i, bir nushas, i~letmede, bir nushas, ogrencide bulunur. 

Madde 3. (1) Bu sozle~me, mesleki ve teknik egitim bolgeleri ic;inde yer alan Ege Oniversitesi Moda ve 

Tasanm Yuksekokulu Moda Tasanm1 Bolumu ogrencilerinin yurtic;indeki i~letmelerde yapacaklan egitim, 

uygulama ve stajlarla ilgili faaliyetleri kapsar. 

Madde 4. (1) i~letmelerde staj, Ege Oniversitesi Moda ve Tasanm Yuksekokulu lisans akademik takvimine 

gore planlarnr ve o tarih arahklannda gerc;ekle~tirilir. 

Madde 5. (1) bgrencilerin i~letme staj1 srrasmda, i~letme kusurundan dolay1 meydana gelebilecek i~ kazalan 

ve meslek hastahklanndan i~veren / i~veren vekili sorumludur. i~veren bu tur i~ kazas1 veya meslek 

hastahklanndan dolay, ogrencinin zarar gormesi durumunda, en k1sa yasal sure ic;erisinde Ege Oniversitesi 

Moda ve Tasanm Yuksekokulu Mudurlugu'ne resmi olarak bildirmek zorundad1r. Butun sorumluluk 

i~letmeye aittir ve ogrenci de bu tur bir durumda okulu hemen bilgilendirmek zorundad1r. 

Madde 6. (1) i~letme staj1, Ege Oniversitesi Moda ve Tasanm Yuksekokulu Moda Tasanm Bolumu Staj 

Yonergesi'ne gore gerc;ekle~tirilir. Staj, Yuksekogretimde Uygulamah Egitimler <;:erc;eve Yonetmeligi, Ege 

Oniversitesi On Lisans ve Lisans Egitim ve bgretim Y6netmeligi, ilgili birimin Staj Yonergesi, Moda ve 

Tasanm Yuksekokulu i~letmede Mesleki Egitim Yonergesi' ile 3308 say1h Mesleki Egitim Kanunu 

hukumlerine gore yurutulur. 

Madde 7. (1) Ege Oniversitesi Moda ve Tasanm Yuksekokulu akademik takvimine uygun olarak stajm 

ba~lad1g1 tarihten itibaren yururluge girmek uzere taraflarca imzalanan bu sozle~me, ogrencilerin i~letme 

staj1rn tamamladrgr tarihe kadar gec;erlidir. 

Staj Zorunlulugu 

Madde 8. (1) Stajyer ogrencilerin Ege Oniversitesi Moda ve Tasanm Yuksekokulu'nda teorik olarak 

ogrendikleri bilgileri ilgili sektorlerde uygulayabilme becerilerini geli~tirmelerine ve i~ tecrubesi 

edinmelerine yonelik staj yapma zorunluluklan vard1r. Her ogrencinin mezun olabilmesi ic;in bu staj 

yonergesi hukumleri uyannca yapmas, gereken zorunlu i~yeri staj1rn ba~an ile tamamlamas, zorunludur. 

Daha once egitimleri ile ilgili sektorde en az 20 i~ gunu sigortah olarak c;ah~malanna ragmen c;ah~malanrn 

beyan edemeyen ogrenciler ile herhangi bir yuksekogretim kurumunda ogrenim gorurken veya yatay 

gec;i~ yoluyla programa kay,t yapt1ran ogrenciler bu yonergeye uygun staj yapt1klanrn belgeleyemedikleri 

takdirde Ege Oniversitesi Moda ve Tasanm Yuksekokulu zorunlu i~ yeri stajlanrn yapmak zorundad1rlar. 

Sozle~menin Feshi Madde 9. ( 1) Sozle~me; 

a. i~letmenin c;e~itli sebeplerle kapat1lmas1, 

b. i~letme sahibinin degi~mesi halinde yeni i~letmenin ayrn meslegi/uretimi surdurememesi, 

c. bgrencilerin Yuksekogretim Kurumlan bgrenci Disiplin Yonetmeligi hukumlerine gore uzakla~t,rma 

cezas, ald1g1 surece veya c;1karma cezas, alarak ili~iginin kesilmesi, 

durumunda sozle~me feshedilir. 

Ocret ve izin 
2 



Madde 10. (1) 3308 say,lt Mesleki Egitim Kanunu'nun 25. maddesinin 1. f1krasma gore ogrencilere, 

i~letmelerde egitim devam ettigi surece yururli.ikteki ayltk asgari i.icret net tutanrnn, 20 ve i.izerinde 

personel c;ah~tiran i~yerlerinde %3o'undan, 2o'den az personel c;ah~t1ran i~yerlerinde %151inden az olmamak 

i.izere ucret odenir. Ogrenciye odenecek ucret her turlu vergiden muaft1r. 

(2) Asgari ucrette y1I i<;inde art,~ olmas1 halinde, bu art,~lar ayrn oranda ogrencilerin ucretlerine yans1t1l1r. 

(3) 02.12.2016 tarihli, 6764 say,lt "Milli Egitim Bakanhg,rnn Te~kilat ve Gorevleri Hakkmda Kanun Hukmunde 

Kararname ile Baz, Kanun ve Kanun Hukmunde Kararnamelerde Degi~iklik Yap1lmasma Dair Kanunun 48. 

maddesi ile 3308 say1h Kanuna eklenen Gec;ici 12. madde geregi, aday c;1rak ve c;1raklar ile arnlan Kanunun 

18. maddesi hukumleri uyannca i~letmelerde mesleki egitim goren, staj veya tamamlay1C1 egitime devam 

eden ogrencilere, 25. maddenin 1. f1kras1 kapsammda yap1lacak odemelerin asgari ucretin net tutanrnn 

%3o'undan az olamayacag11 odenebilecek en az ucretin, 201den az personel c;alt~t1ran i~letmeler i<;in 

2/3'unu, 20 ve uzerinde personel c;alt~t,ran i~letmeler ic;in 1/31unun 4447 say1h i~sizlik SigortasI Kanunu'nun 

53. maddesinin 3. f1kras1rnn (B) bendinin (h) alt bendi ic;in arnlan tutardan Devlet katk1s1 olarak odenecegi 

hukmu kapsammda yuri.irluge giren Milli Egitim Bakanltg, ile ~ah~ma ve Sosyal Guvenlik Bakanhg, arasmda 

10.02.2017 tarihinde imzalanan "3308 Say1h Mesleki Egitim Kanununa Gore i~letmelerde Mesleki Egitim 

Goren Ogrencilerin Ocretlerinin Bir K1smmm i~sizlik Fonundan Kar~1lanmasma ili~kin Usul ve Esaslar" 

uyannca, i~letmeler a~ag,da belirlenen, ogrenci adma gonderilecek devlet katk1s1 tutanrn ve i~letmenin 

kendine du~en payIrn her aym 10 uncu gunune kadar ogrencinin banka hesabma odemelidir. i~letmelerce 

odenen devlet katk1s1 tutan her aym en gee; 25. gunune kadar i~letmelere odenir. Yukanda belirtilen Ka nun, 

Usu! ve Esaslar geregi, ogrenci ve i~letme banka hesap bilgileri a~ag,da belirtilmi~tir. 

Stajyer ogrenciye odenecek ucret TL's1d1r. 

* Yiiriir/Qktel<i ay/rk asgari iicret net tutanrnn, 20 ve iizerinde personel c;a/r~t,ran i~letmelerde %3o'undan, 20
1den az 

personel c;a/1~t1ran i?letmelerde %15'inden az olamaz. Stajyer ogrenciye odenecek iicret, i?letmelerce her ay,n 10. giiniine 
kadar ogrencinin banka hesabina odenmelidir. i?letmelerce odenen iicretin devlet katk1s1 tutan her ay,n en gee; 25. 
giiniine kadar i?letmelere geri odenir. 

I Devlet Katk1s1 TL's1d1r. 

*Dev/et katk1s1; stajyer ogrenciye odenebilecek en az iicretin, 201den az personel c;alt?ttran i?/etmeler ic;in 2/3'ii, 20 ve 

iizerinde personel c;alt?ttran i?Jetme/er ic;in 1/31iidiir. 

i~letme Pay1 : TL's1d1r. 

i~letme Unvanr 

i~letme IBAN Numaras1 : TR 

Banka ve ~ube Adi : 

Ogrenci IBAN Numaras1 : TR 

Banka ve ~ube Adi : 

Madde 11. (1) Ogrencilerin, ilgili birimin Staj Yonergesinde yer alan devam zorunlulugunu yerine g1 4rr#~t;;;-~:~, ". 
,\ -ll 1. ·• . ' 

gerekir. If' · . ....,._ '" \ 
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Sigorta 

Madde 12. (1) 5510 say1h Sosyal Sigortalar Kanununun 5. maddesinin 1. f 1kras1rnn (b) bendine gore "i~ Kazas1 

ve Meslek Hastaligi Sigortas1", Ege Oniversitesi tarafmdan yap1hr. 

Ogrencinin Disiplin, Devam ve Ba~art Durumu 

Madde 13. (1) 6grenciler, staj i<;in i~letmelere devam etmek zorundad1r. 

Madde 14. (1) i~letme yetkilileri, mazeretsiz olarak 3 i~ gi.ini.i staja gelmeyen ogrenciyi, en gee; "s" i~ gi.ini.i 

i<;inde Ege Oniversitesi Moda ve Tasanm Yi.iksekokulu Mi.idi.irli.igi.i'ne bildirir. 

Madde 15. (1) 6grencilerin i~letmelerde disiplin soru~turmas1rn gerektirecek davrarn~larda bulunmalan 

halinde, bu durum i~letme tarafmdan Ege Oniversitesi Moda ve Tasanm Yi.iksekokulu Mi.idi.irli.igi.i'ne 

gerekc;esi ile yaz1h olarak bildirilir. Disiplin i~lemi, Moda ve Tasanm Yi.iksekokulu Mi.idi.irli.igi.i tarafmdan 

Yi.iksekogretim Kurumlan 6grenci Disiplin Yonetmeligi hi.iki.imlerine gore yi.iri.iti.ili.ir ve sonu<; i~letmeye 

yaz1h olarak bildirilir. 

Madde 16. (1) i~letmelerde staj yapan ogrencilerin ba~an durumu, Moda ve Tasanm Yi.iksekokulu Moda 

Tasanm1 Boli.imi.i Staj Yonergesi esaslan dahilinde belirlenir. 

Taraflartn Diger Gorev ve Sorumluluklan 

Madde 17. (1) Staj Yaptiracak i~letmelerin Sorumluluklan: 

a. Ogrencilerin i~letmedeki staj1rn Yi.iksekokulu Mi.idi.irli.igi.i tarafmdan tespit edilen takvime uygun olarak 

yapt1rmak. 

b. 6grencilerin devam durumlanrn izleyerek devams1zhklanrn ve hastahk izinlerini, si.iresi i<;inde ilgili boli.im 

ba~kanlanna iletilmek i.izere Yi.iksekokul Mi.idi.irli.igi.i'ne bildirmek, 

c. 6grencilerin stajma ait bilgileri i<;eren i~letmenin doldurmas1 gereken formlan, hemen staj bitiminde 

imzah ve mi.ihi.irli.i kapah zarf i<;erisinde imza kar~1hg1 ogrenciye vererek staj dosyasrna konmas1rn, boylece 

Yi.iksekokul Mi.idurli.igu'ne gonderilmesini saglamak, 

~- Ogrencilerin i~ kazalan ve meslek hastahklanndan korunmas1 i<;in gerekli onlemleri almak, tedavileri i<;in 

gerekli i~lemleri yapmak ve herhangi bir i~ kazas1rn en ge<; "3" i~ gi.ini.i ic;erisinde Moda ve Tasanm 

Yi.iksekokulu Mi.idurlugi.i'ne bildirmek. 

(2) i~letme Stajt Yapan Ogrencilerin Gorev ve Sorumluluklan: 

a. i~letmenin ~artlanna ve <;ah~ma di.izenine uymak, 

b. i~letmeye ait ozel bilgileri i.ic;i.inci.i ~ah1slara iletmemek, 

c. Sendikal etkinliklere kat1lmamak, 

~- i~letme stajrna di.izenli olarak devam etmek, 

d. i~letme staj1 dosyasrn1 tutmak ve ilgili form Ian doldurmak. 

e. i~letmenin staj degerlendirme formu ile staj devam c;izelgesinin kondugu imzah ve mi.ihi.irli.i verdigi zarf1 

ac;madan staj dosyas1 ile birlikte "5" gi.in ic;erisinde Moda ve Tasanm Yi.iksekokulu Mi.idi.irli.igu staj 

bi.irosuna elden teslim etmek. 

f. i~letme ile ilgili herhangi bir sorun ya~ad1grndan hemen Moda ve Tasanm Yi.iksekokulu Staj 
Koordinatorli.igi.i'ne bilgi vermek. . ,,-,,,~·,;:-- ··~ . 

,,... ~ JI. . \.;· " ' 

g. Staja devamlanrn engelleyen herhangi bir saghk, ailevi, i~letme gibi herhangi bir durumda hetnen Mq.da.. ·- \ 
A' ... .. ,,;(~-;,....._, "I. 'I:»~ 
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ve Tasanm Yuksekokulu Mudurlugu'ne resmi olarak bilgi vermek. 

Diger Hususlar 

Madde 18. (1) i~letmelerde staj yapan ogrenciler hakkrnda bu sozle~mede yer almayan diger hususlarda, 

ilgili mevzuat hukumlerine gore i~lem yaptltr. 

Madde 19. (1) i~letme tarafrndan ogrenciye a~ag1daki sosyal haklar saglanacakt1r: 

Ula~•m :0 Sigorta :0 Yemek :0 Diger :0 
Ocret :0 Barmma :0 :0 :0 

Madde 20. (1) i~ bu sozle~me 20 madde 5 sayfadan olu~mu~tur. Staj ucreti ile ilgili hukuki i~lemlere Asliye 

Hukuk Mahkemeleri bakar. 

i~letme Unvam : 

Adresi : 

Telefon Numarast : Faks Numaras1 : 

WebAdresi : e-posta Adresi : 

Yuksekokul Adt : Ege Oniversitesi Mada ve Tasanm Yuksekokulu 

Adresi : Ege Oniversitesi, Hastane Kampusu, Moda ve Tasanm Yuksekokulu, Bornova-izmir 

Telefon Numaras1 : 0.232.342 57 82 Faks Numaras1 : 0.232.342 57 83 

WebAdresi : modavetasarim.ege.edu.tr e-posta Adresi : modatasarim@mail.ege.edu.tr 

6GRENci i~VEREN VEYA VEKiLi YUKSEKOKUL SEKRETERi 

Adi Adi Adi 
Soyad1 

: 
Soyad1 

: 
Soyad1 

: 

Gorevi : Gorevi : 

Tarih : Tarih : Tarih : 

lmza : 
imza, 

: 
imza, 

Ka~e Ka~e 
: 

Bu sozle~me (3) (i~ nusha halinde duzenlenecek olup bir nushas, Moda ve Tasanm Yuksekokulu 
Mudur/ugu'nde kalacak, bir nushas, ogrenciye veri/ecek ve bir nusha staja ba~larken stajyer ogrenci 
tarafmdan staj yapacag, i~/etmeye teslim edi/ecektir. Her sayfa i~letme, ogrenci ve Yuksekokul Mudur/ugu 
tarafmdan paraflanacakt1r. 
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/.,.,. . ' 

,f' ~ .J, ',:.' . -. ll-
f (IF) ff ,.,_ 

5 

/'l 
, ... "· . (( * I -
~ - ,.,, ' <.\,.... ' "' 

"' ~ ... '.-\,., :- (. :-~-' ,._ 
uhterem ADAK'<. ( ·~ .. -- ,: 

'-' Genel Sekreter ,. · " ' · 

'\ 
it ,_ l/ 

II 
;/ 
j' 



T.C. 
EGE ONiVERSiTESi 

MODA VE TASARIM YUKSEKOKULU 

........ 2022 

Moda ve Tasanm Yuksekokulu Mi.idi.irli.igi.i 

Staj Koordinatorli.igi.i'ne, 

Yi.iksekokulunuz Moda Tasanm1 Boli.imi.i " ............................... " numarall ogrencisiyim. Staja 

ba~lamadan once teslim ettigim "i~yeri Zorunlu Staj Ba~vuru Dilek<;esi" ile "i~yeri Zorunlu Staj Kabul 

Belgesi"nde bilgileri yer alan staj yerimi, a~ag1da belirttigim gerek<;e(ler) nedeniyle degi~tirmek 

istiyorum. Gerek<;elerime ek olarak sundugum belgeler ektedir. 

Belirttigim gerek<;eler dahilinde staj yeri degi~ikligimin kabuli.i hususunda geregini bilgilerinize 

sayg1lanmla arz ederim. 

(imza) 

bgrenci Adi Soyad1 

Ogrencinin i~yeri Zorunlu Stajmda i~yerini Degi~tirmeyi isteme Gerek~esi 

, ,-1.,,... ...... ~1, .. 

. ) ~r-·· "'· ! ..... ";. :. •. 

~a. .s .;. . 4-.-. 
' T.C. Ege Oniversitesi Moda ve Tasanm Yuksekokulu j ,..~ '* 
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EGE ONiVERSiTESi 

MODAVE TASARIM YUKSEKOKULU 

(BU BOLUM YUKSEKOKUL TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR) 

i~yeri Zorunlu Staj1 i~yeri degi~ikligi talebi D Uygundur 

(imza) 

Moda Tasanm Bolumu Staj Komisyonu 

Bolum Staj Komisyonu Ba~kam 

(imza) 

Dr.6gr.Oyesi Serkan BOZ 

Bolum Staj Komisyonu Oyeleri 

• Uygun Degildir 

(imza) 

Dr.6gr.Oyesi Ozlem KURTOGLU NECEF 6gr.G6r. Gulseren HA YLAMAZ 

(imza) 

(Unvarn, Adi Soyad1) 

(imza) 

(Unvarn, Adi Soyad1) 

Moda ve Tasanm Yuksekokulu Staj Koordinatoru 

(imza) 

Dr.6gr.Oyesi Serkan BOZ 

ONAY 

Prof.Dr. Ziynet ON DOGAN 

Mada ve Tasanm Yuksekokulu Muduru 
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NOT: Ogrencinin yeni stajyerinde staja ba~layabilmesi ic;in, yeni staj yeri ic;in staj i/e ilgili betgeteri dotdurarak Staj 

Burosu'na suresi ic;erisinde teslim etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yeni i~yerinde staja ba~lamas1 mumkun 

olamayacakt1r. 
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