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2. “Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
İşbaşı Eğitimi ve Staj Yönergesi” taslağının aşağıda gösterilen şekilde
kabulü konusunun Üniversite Senatosu’nda görüşülmek üzere Rektörlük
Makamına uygun görüşle sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ
BÖLÜMÜ İŞBAŞI EĞİTİMİ VE STAJ
YÖNERGESİ
Amaç:
Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin örgün eğitim ve
öğretim yoluyla kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile özel kurumlarda uygulayarak geliştirmelerinin yanı sıra, doğru karar
verme ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan, araştırma-uygulama, işyeri
organizasyonları, iş veya proje geliştirme ve uygulama ile proje ve işletme
yönetimi becerisi geliştirme gibi amaçlarla yapılması gereken işbaşı eğitimi ve
staj çalışması ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam:
Madde- 2: (1) Bu Yönerge, Ankara Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler
Fakültesi, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü öğrencilerinin yurt içi ve
yurt dışı işyerlerinde yapacakları işbaşı eğitimlerinin ve stajlarının planlanması,
yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel kural, ilke, amaç ve yöntemlerle
ilgili esasları kapsar. Yabancı uyruklu öğrencilere uygulanacak işbaşı eğitimi ve
staj hükümleri, İşbaşı Eğitimi ve Staj Komisyonu tarafından iş bu Yönerge
hükümleri dikkate alınarak belirlenir.
Hukuki Dayanak:
Madde- 3: (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun
öğrenim faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili esasları çerçevesinde çıkartılmıştır. Bu
kapsamda, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü öğrencilerinin
mezuniyete hak kazanabilmeleri için gerekli ders ve laboratuvar çalışmalarına ek
olarak, ikinci sınıf sonunda (IV. yarıyıl sonunda) ve üçüncü sınıf sonunda (VI.
yarıyıl sonunda) yaz döneminde devam edecekleri 50’şer (elli) iş günlük 2 (iki)
ayrı işbaşı eğitimi ve staj çalışmasını başarı ile tamamlamaları zorunludur.
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Toplam 50’şer iş günlük iki farklı işbaşı eğitimi ve staj çalışmasından
birinin özel sektörde faaliyet gösteren bir işyerinde, diğerinin ise bir kamu kurum
ve kuruluşunda tamamlanması esas olacaktır. İki ayrı işbaşı eğitimi ve staj
çalışmasından birincisinin para ve sermaye piyasası kuruluşu ile gayrimenkul ve
varlık yönetimi, gayrimenkul ve altyapı projelerinin geliştirilmesi, proje değerleme
ve proje yönetimi kurumları ve ikincisinin ise kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili
birimlerinde tamamlanması zorunludur. Ancak işbaşı eğitimi ve staj çalışmasını
yurtiçi ve yurt dışı akademik birimler ile uygulayıcı kurumlarda tamamlaması
uygun görülen öğrencilerin, staj yeri seçiminde söz konusu ilke kapsam dışında
tutulabilir.
Tanımlar:
Madde- 4: (1) Bu Yönergede geçen;
a. İşbaşı Eğitimi ve Staj: İkinci sınıf sonu ve üçüncü sınıf sonu 50’şer
iş günlük 2 (iki) ayrı uygulama çalışmasını,
b. Staj Yapan (Stajyer) Öğrenci: Yönergede yazılı esaslar
çerçevesinde işbaşı eğitimi ve staj çalışmasına başlamış Bölüm öğrencisini,
c. İşbaşı Eğitimi Yeri: Öğrencilerin işbaşı eğitimlerini
gerçekleştirecekleri Madde-10’da belirtilen şartlara sahip, Bölüm İşbaşı Eğitimi ve
Staj Komisyonu tarafından öğrencinin staj yapmasının uygun bulunduğu
işletmeler ile akademik ve uygulama kurumlarını,
ç. Bölüm İşbaşı Eğitimi ve Staj Komisyonu: Bölüm Başkanlığı
tarafından önerilen her akademik yıl başında bölümün öğretim elemanları
arasından seçilen ve Bölüm Başkanlıklarına bağlı olarak çalışan üç asıl 1 yedek
üyeden oluşan ve Dekanlık tarafından görevlendirilen komisyonu,
d. Üniversite: Ankara Üniversitesini,
e. Fakülte: Uygulamalı Bilimler Fakültesini,
f. Bölüm: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümünü,
g. Bölüm Sekreterliği: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
Sekreterliğini,
ğ. Fakülte Sekreterliği: Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sekreterliğini,
h. Harcama Yetkilisi: Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığını,
ı. Gerçekleştirme
Sekreterliğini,

Görevlisi:

Uygulamalı

Bilimler

Fakültesi

i. Yürütme Yetkilisi: Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sekreterliğini,
j. Muhasebe Yetkilisi: Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığını,
k. İş Kazası ve Meslek Hastalığı: 5510 sayılı Sosyal Güvenlik
Kanununda tanımlanan
iş kazası ve meslek hastalıklarını,
ifade eder.
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Yetkili Birimler:
Madde- 5: (1) İşbaşı eğitimi ve staja ilişkin esaslar, Bölüm öğretim
üyelerinden oluşan Bölüm İşbaşı Eğitimi ve Staj Komisyonu tarafından
belirlenir. Bölüm İşbaşı Eğitimi ve Staj Komisyonu üç kişiden oluşur ve her
akademik yılbaşında Bölüm Başkanlığı tarafından atanır. Bir önceki dönemde
görev yapan staj komisyon üyelerinden en az biri, bir sonraki İşbaşı Eğitimi ve
Staj Komisyonunda görev alır. İşbaşı eğitimi ve staj yerlerinin belirlenmesi,
öğrencilerin bu yerlere dağılımı ile işbaşı eğitimi ve staj çalışmasının izlenmesi ve
sonucunun değerlendirilmesinde Bölüm İşbaşı Eğitimi ve Staj Komisyonu
yetkilidir.
Komisyonun
görevlendireceği
öğretim
üyesi/öğretim
elemanı/yardımcıları, yine Komisyon tarafından belirlenecek sürelerde staj yapan
öğrenciyi staj yerlerinde denetler. İşyerinde yapılacak eğitim ve staj
denetimlerinde öğrencinin iş yaşamına uyumu ve karşılaştığı sorunların
çözümüne yönelik gözlemler yapılır ve gerektiğinde işyeri yöneticileri ile de
görüşme yapılır.
Stajın başlayışı, yürütülüşü ve bitirilişi ile ilgili usul ve işleyiş
konularında Bölüm İşbaşı Eğitimi ve Staj Komisyonu yetkilidir.
İşbaşı eğitiminin yürütülmesinde Bölüm İşbaşı Eğitimi ve Staj
Komisyonu, Bölüm Başkanlığı’na karşı sorumludur.
Yürütme İle İlgili Genel Esas ve Kurallar
Madde- 6: (1) Öğrencilerin işbaşı eğitimi ve staj yapacağı işyerleri ile
kamu kurum ve kuruluşlarını Madde-10’daki şartları taşıyan işyerleri arasından,
Bölüm İşbaşı Eğitimi ve Staj Komisyonu belirler. Belirlenen yerlere uygun olarak
düzenlenmiş olan “staj yapan öğrenci istek yazısı” dönem içinde ilgili işyeri ya da
kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilerek temas kurulur. Her bir öğrencinin
işbaşı eğitimi ve staj yapacağı işyerleri ya da kamu kurum ve kuruluşları, İşbaşı
Eğitimi ve Staj Komisyonu tarafından bir liste halinde belirlenir ve öğrencilere
bildirilir.
Madde-7: (1) İşbaşı eğitimi ve staj çalışması başlama ve bitiş tarihleri,
ilgili bahar döneminde Bölüm İşbaşı Eğitimi ve Staj Komisyonu tarafından
belirlenir ve ilan edilir. Belirlenen tarihlerde işbaşı eğitimi ve staja gidecek her
öğrenci Bölüm İşbaşı Eğitimi ve Staj Komisyonuyla bağlantıya geçerek aşağıdaki
hususları yerine getirmek zorundadır:
a. Öğrenci işbaşı eğitimi ve staj yapacağı tarihleri, öğrenci bilgilerini ve
“İşbaşı Eğitimi ve Staj Kabul Formu” nu (Ek-1) en geç ilgili bahar döneminin
final sınavları başlamadan önce Bölüm İşbaşı Eğitimi ve Staj Komisyonu’na
onaylatır.
b. “İşbaşı Eğitimi ve Staj Kabul Formu” nu stajın başlangıcından en az
on (10) gün öncesinde Bölüm İşbaşı Eğitimi ve Staj Komisyonu’na teslim eder.
“İşbaşı Eğitimi ve Staj Kabul Formu”nun üzerinde bulunan başlangıç ve bitiş
tarihleri, işletme resmi adı ve açık adresi gibi bilgiler stajla ilgili yasal işlemlerde
kullanılacak bilgilerdir. Bu nedenle, bu bilgilerin eksiksiz doldurulması ve
değişiklik yapılmaması konusunda öğrenci hassas davranmalıdır.
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c. İşbaşı eğitimini herhangi bir işletmede yapacak öğrenci için 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında iş kazası
ve meslek hastalığı sigorta primi Üniversite tarafından yatırılır. Öğrenci,
Üniversitenin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primini yatırabilmesi
için gereken evrakı, Bölüm Sekreterliğine teslim eder. Bu evrak; nüfus cüzdanı
fotokopisi, sabıka kaydı, ikamet ve iletişim bilgileri ve 4 (dört) adet fotoğraf ile
gerekli görülen diğer belgelerden oluşur. Ayrıca, evrakını teslim eden öğrenci
daha önce sigorta kaydı olup olmadığını, varsa sigorta numarasını ve istenen
kişisel bazı bilgileri Bölüm İşbaşı Eğitimi ve Staj Komisyonuna bildirmek
zorundadır. Gerek “İşbaşı Eğitimi ve Staj Kabul Formu”, gerekse sigorta primi ile
ilgili istenen evrakın, staj başlangıcından en az 10 gün öncesinde Bölüm İşbaşı
Eğitimi ve Staj Komisyonu’na teslim edilmesi gerekmektedir.
Bölüm Sekreterliğinin iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi
işlemlerinin düzenlenmesi için staj yapan öğrenciye ait İşbaşı Eğitimi ve Staj
Başvuru Formu ve İkametgâh Senedini Staj başlama tarihinden en az 7 (yedi)
gün önce yürütme yetkilisine teslim etmesi gerekir.
d. İşbaşı eğitimi ve staj çalışması, başlama tarihinden itibaren 5 (beş)
gün içinde işbaşı eğitimine başlamayan staj yapan öğrenciler ilgili dönemin işbaşı
eğitimi ve staj çalışmasından çekilmiş sayılacaktır.
Madde- 8: (1) Madde-7’deki belge işlemlerini tamamlayarak işbaşı
eğitimi ve staja başlayacak olan öğrenci, işletme ya da kamu kurum ve
kuruluşunda çalışan yöneticinin dolduracağı ve staj yapan öğrenci hakkındaki
görüşlerinin yer alacağı “İşbaşı Eğitimi ve Staj Değerlendirme Formu”nu (Ek2) Bölüm Başkanlığı’nın üst yazısıyla birlikte bölüm sekreterliğinden alır ve
işletmeye elden teslim eder.
Yürütme Yetkilisinin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası ile
İlgili Yükümlülükleri:
Madde- 9: (1) Yönerge hükümlerine göre işlem yapan yürütme
yetkilisinin yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:
a. İşe Giriş Bildirgelerini, işbaşı eğitimi ve staj başlama tarihinden en
az 1 (bir) gün önce www.sgk.gov.tr adresinden Sosyal Güvenlik Kurumuna
bildirmek,
b. İşten Çıkış Bildirgesini, işten çıkış tarihinden sonraki ilk 10 (on) gün
içinde www.sgk.gov.tr adresinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek,
c. Her ayın Aylık Bildirgesini müteakip ayın 7’sine kadar
www.ebildirge.ssk.gov.tr adresinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek,
d. www.ebildirge.ssk.gov.tr adresinden Tahakkuk Fişi ile Personel
Listesini bilgisayar çıktısı olarak almak ve bu ekleri üst yazı ile Üniversite Sağlık
Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına göndermek,
f. İşe Giriş Bildirgelerini ve İşten Çıkış Bildirgelerini Fakülte
Dekanlığına onaylatarak dosyalamakla yükümlüdür.
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İşbaşı Eğitimi ve Staj Yeri:
Madde- 10: (1) İşbaşı eğitimi ve staj; öğrencilerin almış oldukları eğitim
ve kazandıkları bilgi ve becerilerini uygulayarak geliştirebilecekleri nitelikteki
yurtiçi ve yurtdışındaki işletmelerde ve kamu kurum ve kuruluşlarında yapılabilir.
Bu çerçevede, öğrencilerin işbaşı eğitimi ve staj çalışmasını yapabilecekleri
işletmeler şu şekilde olmalıdır:
a) Kamu Kurum ve Kuruluşları (Toplu Konut, Tapu, Kadastro, İmar,
Koruma, Milli Emlak, Yapı İşleri, Kamu İdarelerinin İnşaat ve Emlak, Mali
Hizmetler, Etüd ve Proje Daireleri gibi)
b) Yerel Yönetimler ve Bağlı Birimler (Emlak ve İstimlak, Gayrimenkul
Yönetimi, İşletme ve İştirakler, Mali Hizmetler, İmar ve Şehircilik Daireleri gibi)
c) Yerli veya Yabancı Sermayeli İnşaat, Gayrimenkul, Değerleme,
Varlık Yönetimi, Proje Geliştirme ve Değerleme, Yatırım Fonu, Finansal Kiralama
ve Sigorta İşletmeleri
ç) Merkez Bankası, Kamu ve Özel Bankalar ile Diğer Finans Kurumları
(İstatistik,
Değerleme,
İnşaat-Emlak,
Konut
ve
Ticari
Krediler,
Menkulkıymetleştirme ve Risk Yönetimi Bölümleri gibi)
d) Ticaret ve Sanayi Odaları
e) Meslek Odaları ve Birlikleri
f) Sendika ve Konfederasyonlar
g) Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi ile İlgili İşletmeler (GeliştirmeDanışmanlık, Pazarlama Aracılık, Tesis ve Kaynak Yönetimi)
h) Uluslararası Kurumların İlgili Bölümleri (Dünya Bankası, Birleşmiş
Milletler, OECD, Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Diğer
Uluslararası Finans Kurumları gibi)
ı) Bölüm Başkanlığı’nın Uygun Göreceği (yurt içi ve yurt dışı)Diğer
Kurum ve Kuruluşlar
(2) Öğrenciler, Bölüm Başkanlığı’nın teklifi ve dekanlığın onayı ile
stajlarının en fazla 24 iş gününü kendi Fakültesinde yapabilirler.
(3) Öğrencilerin işbaşı eğitimi ve staj yerlerinin tespitinde; kamu
kurumları ve işletmelerin faaliyet hacmi ve işletme büyüklüğü dikkate alınır. İlke
olarak büyükşehirler ile gayrimenkul geliştirme, gayrimenkul yönetimi ile
gayrimenkul yatırımları ve finansmanı alanında ileri yurtdışı eğitimi kurumları ve
işletmelerin seçilmesine özen gösterilir.
(4) İş yeri tarafından başarısız sayılan veya bölüm İşbaşı Eğitimi ve
Staj Komisyonu tarafından stajı kabul edilmeyen öğrenci, stajını yenilemek
zorundadır.
(5) İşbaşı Eğitimi ve Staj Çalışması eksik olan öğrenciler için Komisyon
tarafından dönem içi ve dönem arasında eksik günler için tamamlama olanağı
sağlanır. Bu olan staj günleri için yapılacak telafinin süresi ve koşullarını
Komisyon belirler.
(6) Bu Yönergede bulunmayan hususlar Bölüm İşbaşı Eğitimi ve Staj
Komisyonu tarafından karara bağlanır.
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İşbaşı Eğitimi ve Staj Çalışmasının Başlangıcı ve Süresi
Madde- 11: (1) İşbaşı eğitimi ve staj çalışmasının başlangıç ve bitiş
tarihleri aşağıda belirtildiği biçimde uygulanır:
a) İşbaşı eğitimi ve staj uygulaması ikinci sınıf ve üçüncü sınıf sonunda
yaz döneminde yapılır. İşbaşı eğitimi ve staj uygulamasının süresi asgari 50’şer
(ellişer) günlük iki devreden oluşmak üzere toplam asgari 100 iş günü olacaktır.
İşletmenin uygun gördüğü haftanın bir ya da iki günü öğrenciye izin verilebilir.
b) Öğrenci işbaşı eğitimi ve staj uygulamasında 50 iş günlük bir
dönemi iki ayrı devre halinde yapabilir. Ancak bir devrede en az 20 iş günü staj
yapılabilir. İşbaşı eğitimi ve staj uygulamasının tamamına (% 100’üne) devam
etmek zorundadır. Aksi halde devamsız sayılacağından işbaşı eğitimi ve staj
çalışmasından başarısız sayılacaktır. Ancak geçerli mazereti olduğunu
belgeleyen öğrencilerin 15 işgününü aşmayan staj eksiklikleri dönem içi ve
dönem arasında Komisyon tarafından uygun görülen biçimde tamamlanır.
c) Bir haftadaki staj iş günü sayısı 5 gündür. Ancak kurumda cumartesi
günleri de çalışılıyorsa, staj gün sayısı 6 gündür. Kurumda pazar günleri çalışılsa
bile, pazar günleri ve resmi tatil günleri işbaşı eğitimi ve staj iş gününden
sayılmaz.
Staj Yapan Öğrencinin Yükümlülükleri
Madde- 12: (1) Yönerge kapsamında staj yapan öğrencilerin
yükümlülükleri şunlardır:
a) Staj yapan öğrenci, işbaşı eğitimi ve staj süresince, öğrencilik
yükümlülüklerine ve işbaşı eğitimi ve staj yaptığı işyerinin kurallarına uymak
durumundadır. İşyeri kurallarına uymayan staj yapan öğrenciler hakkında işletme
ya da kamu kurum ve kuruluşu yönetiminin talep etmesi halinde “Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği” çerçevesinde disiplin soruşturması Bölüm Başkanlığı tarafından
yapılır. Staj öğrencisi, Bölüm İşbaşı Eğitimi ve Staj Komisyonu’nun
görevlendirdiği öğretim üyesi/üyeleri tarafından staj yerlerinde periyodik olarak
denetlenir.
b) Staj yapan öğrenci, işbaşı eğitimi başlangıç ve bitiş tarihlerinde bir
değişiklik olduğunda, işbaşı eğitimi ve staj kapsamında belirlenen işletmede ya
da kamu kurum ve kuruluşunda stajyer olarak çalışmaktan vazgeçmesi
durumunda veya işbaşı eğitimi ve staj çalışmasının yürütülmesini kesintiye
uğratıp niteliğini değiştirecek herhangi bir gelişmede, en az bir hafta öncesinden
Bölüm İşbaşı Eğitimi ve Staj Komisyonu’na bilgi vermek zorundadır. Aksi halde,
5510 Sayılı Kanun gereği doğabilecek cezai yükümlülükleri kabul etmiş olacaktır.
c) Staj yapan öğrenci, İşbaşı Eğitimi ve Staj evrakının zamanında
işletmeye ve işbaşı eğitimi bitiminde Bölüm Başkanlığına ulaştırılmasından bizzat
kendisi sorumludur. Bütün teslimatlar elden ve bizzat öğrenci tarafından yapılır,
posta ve kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmez.
ç) Öğrenci, staja başlamadan önce staj takviminde ilan edilen tarihe
kadar staj yapacağı kuruma bir dilekçe ile başvurarak staj yapabileceğine dair
yazıyı alır ve staj dosyasının ilgili yerlerini doldurarak Bölüm Başkanlığına
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başvurur. Bölüm Başkanlığı tarafından söz konusu dokümanlar İşbaşı Eğitimi ve
Staj Komisyonu’na iletilir.
d) Öğrenci, her staj dönemi için ayrı bir staj dosyası hazırlamalıdır.
e) Her öğrenci
tamamlamakla yükümlüdür.

staja

başlamadan

önce

sigorta

işlemlerini

f) Staja başlayan bir öğrenci, Bölüm İşbaşı Eğitimi ve Staj Komisyonu
veya Bölüm Başkanlığının izni olmadan staj yerini değiştiremez.
g) Staj yeri onaylanmadan yapılan stajlar geçerli değildir.
ğ) Fakültenin her dönem başında düzenlediği iş sağlığı ve güvenliği,
çalışma yaşamında sorun çözme ve davranış kuralları seminerine katılmak
zorunludur.
h) Staj yapan öğrenciler kasıtlı olarak ya da kendilerine önceden
yapılan uyarılara uymamaları sonucu oluşacak kusurları nedeni ile işyerine
verecekleri zararlardan sorumludur.
İşbaşı Eğitimi ve Staj Çalışmasının Tamamlanması - Evrak
Teslimi
Madde- 13: (1) İşbaşı eğitimi ve staj çalışmasının tamamlanabilmesi
için aşağıdaki işlemlerin zamanında ve eksiksiz yapılması gerekli olur:
a) Öğrenci, işbaşı eğitimi ve staj uygulamasının bitiminde “İşbaşı
Eğitimi ve Staj Değerlendirme Formu”nu kapalı ve onaylı bir zarf içinde
akademik yıl güz dönemi başlangıcının ilk haftasının son iş günü mesai bitimine
kadar Bölüm Sekreterliğine bir dosya içinde bizzat elden teslim etmekle
yükümlüdür. Belirtilen sürede teslim edilmeyen evrak değerlendirmeye alınmaz.
b) İşbaşı eğitimi ve staj uygulaması ile ilgili evrak teslim edilirken;
öğrencinin işbaşı eğitimi ve stajını yaptığı işletme ya da kamu kurum ve
kuruluşundaki eğitim çalışmaları hakkında hazırlamış olduğu minimum 50 sayfa
(her iş günü için en az bir sayfa olmak üzere) veya 10.000 sözcükten oluşan
İşbaşı Eğitimi ve Staj Değerlendirme Raporu’nu da Bölüm Sekreterliğine
teslim etmek zorundadır. Bu rapor 1,5 satır aralığı, 12 punto Times New Roman
yazı tipiyle yazılmış olmalıdır. Öğrenci İşbaşı Eğitimi ve Staj Değerlendirme
Raporu’nu hazırlarken; işbaşı eğitimi yapılan işletmenin ya da kamu kurum ve
kuruluşunun genel tanıtımı, organizasyon şeması ve sektördeki durumu hakkında
bilgilere, eğitim ve staj boyunca yapılan çalışmalara ilişkin özet bilgilere (saha,
işletme veya proje ziyareti, veri girişi ve veri analizleri, görüntü analizleri,
gayrimenkul ve varlık değerleme, proje geliştirme, rapor inceleme, finansal analiz
gibi), varsa işbaşı eğitiminin mesleki ve bireysel gelişim açısından kazandırdığı
yararlara, işbaşı eğitimi esnasında karşılaşılan sorunlara ve karşılaşılan bu
sorunların nedenleri ve çözüm önerilerine yönelik görüşlerine yer vermelidir.

Sınavlar ve İtirazlar:
Madde- 14:
(1) İşbaşı eğitimi ve staj uygulamasının
değerlendirilmesinde; “İşbaşı Eğitimi ve Staj Değerlendirme Formu” ve
“İşbaşı Eğitimi ve Staj Değerlendirme Raporu”, Bölüm İşbaşı Eğitimi ve Staj
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Komisyonu tarafından incelenerek öğrenci 100’lük not sistemi üzerinden
değerlendirilir ve karşılığı olan harf notu verilir. “Bölüm İşbaşı Eğitimi ve Staj
Komisyonu Değerlendirme Formu” her bir öğrenci için ayrı olarak düzenlenir
(Ek-3). Öğrencilerin başarı durumları güz dönemi final sınavlarının ilan edildiği
tarihlerde öğrencilere bildirilir.
Madde- 15: (1) İşbaşı eğitimi ve staj çalışması BAŞARISIZ olarak
değerlendirilen öğrenci, kararın ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde
Bölüm İşbaşı Eğitimi ve Staj Komisyonu’na itiraz edebilir.
İşbaşı Eğitimi ve Staj Muafiyeti:
Madde- 16: (1) Lisans öğrencilerinden İşbaşı Eğitimi ve Staj
çalışmasından muafiyet koşulları aşağıdaki ilkelere göre yürütülecektir:
a) Fakülteye ilk kez (birinci sınıf) kayıt yaptıran bir öğrenci, kayıt olduğu
ilk yarıyılın sonuna kadar daha önceki yükseköğretim kurumunda iken yapmış
olduğu aynı kapsam ve içerikteki İşbaşı Eğitimi ve Staj çalışması için muaf olmak
isteğiyle başvuruda bulunabilir.
b) Staj muafiyeti için başvuruda bulunan öğrenci, daha önce yapmış
olduğu stajını resmi evrak ile belgelemek zorundadır.
c) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili Bölüm İşbaşı
Eğitimi ve Staj Komisyonu öğrencinin yaptığı stajından muaf tutulup
tutulamayacağını veya ne kadarından muaf tutulacağını karara bağlar. Bu süre
fakültenin zorunlu işbaşı eğitimi ve staj süresinden düşülerek kalan süre
öğrenciye bildirilir.
İşbaşı Eğitimi ve Staj Sicil Fişi:
Madde-17: (1) İşbaşı eğitimi ve staj çalışmasına başlayan öğrenciler
için hazırlanacak sicil fişine ilişkin aşağıdaki işlemler yapılır.
a) Dekanlık tarafından her staj dönemi için verilecek resimli ve onaylı
“staj sicil fişi” öğrenci tarafından ilgili işbaşı eğitimi ve staj yerine teslim edilir.
b) Staj yeri amiri; öğrencinin devamı, ilgisi, başarısı ve diğer
durumlarına ilişkin bilgileri sicil fişine işleyip imzaladıktan sonra, kapalı zarf
içerisinde taahhütlü olarak ilgili bölüm başkanlığına gönderir.

Hüküm Bulunmayan Hallerde İşlem Yapılması:
Madde-18: (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 6 Kasım
1981 tarih ve 17506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış 2547 sayılı Kanun'un
Ek-24. maddesi, “Ankara Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim - Öğretim
Yönetmeliği” ve “Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”
uygulanır.
İşbaşı Eğitimi ve Staj Çalışmasının Yerinde Denetimi, İzleme ve
Değerlendirme:
Madde- 19: (1) Fakülte Dekanlığı tarafından Bölüm Başkanlığınca
sunulan işbaşı eğitimi ve staj takvimine göre öğretim elemanlarında oluşan
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denetim, izleme ve değerlendirme ekibini görevlendirir. İl dışı görevlendirmeler
için yasal yolluk ve gündelik ödenir.
Yürürlük ve Yürütme:
Madde- 20: (1) Fakülte organlarınca gerekli görüldüğü hallerde bu
Yönergede değişiklik yapılabilir. Yapılan değişikliklerin onaylanmasının ardından,
işbaşı eğitimi ve staj çalışması başlamadan önce ilgili öğrencilere duyuru yapılır.
Madde- 21: (1) Bu Yönerge, Ankara Üniversitesi Senatosunun
onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Madde- 22: (1) Bu Yönergenin hükümleri, Ankara Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.
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EK-1
T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİFAKÜLTESİ
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
İŞBAŞI EĞİTİMİ ve STAJ KABUL FORMU
ÖĞRENCİNİN
Adı ve Soyadı
Fakülte Numarası

Telefon Numarası

T.C. Kimlik Numarası
Staj Süresi (İş Günü)

50 İş Günü

Staj Eğitiminin Başlama Tarihi

….. /….. / 20……..

Staj Eğitiminin Bitiş Tarihi …. / ….... /20....

Yukarıda belirtilen tarihler arasında 50 iş günlük stajımı yapacağım. Staj eğitimimin başlangıç ve bitiş tarihlerinin değişmesi veya staj eğitiminden
vazgeçmem halinde en az bir hafta önceden ilgili eğitim birimine bilgi vereceğimi, aksi halde 5510 sayılı kanun gereği doğacak cezai yükümlükleri kabul
ettiğimi taahhüt ederim.
..…. /…... / 20…….
Öğrencinin İmzası

Yukarıda kimliği verilen bölümümüz öğrencisinin belirtilen iş günü kadar staj eğitimi yapması zorunludur. Staj eğitimi süresi boyunca Öğrencimizin iş kazası
ve meslek hastalıkları sigortası Üniversitemiz tarafından yapılacaktır.
…… /…… / 20……..
Bölüm Staj Yetkilisinin
Kaşe ve İmzası

İŞYERİNİN
Ünvanı
Adresi
Telefon Numarası
Belgegeçer Numarası
Firma İşyeri Sicil Numarası
Firmanın Vergi Numarası
Ticaret / Esnaf Odası Sicil No
E-Posta Adresi
Faaliyet Alanı (Sektör)
Yukarıda adı soyadı ve T.C. kimlik numarası yazılı öğrencinin belirtilen tarihlerde iş yerimizde staj yapması uygun görülmüştür.
İŞVEREN veya YETKİLİSİNİN
Adı Soyadı (Unvanı)
Kaşe/Mühür ve İmzası

UYGUNDUR
……/……/ 20……...
Bölüm Staj Yetkilisi
Kaşe/Mühür ve İmzası
Not: 1- Öğrenci İşbaşı Eğitimi ve Staj Kabul Formunu staj başlangıç tarihinden itibaren en geç on (10) gün önceden ilgili birime teslim etmek zorundadır.
2- Staj Kabul Formuna nüfus cüzdanı fotokopisi eklenerek iki (2) adet düzenlenecektir.
3- Staj Kabul Formu düzenlenmeyen öğrenci staja başlayamaz. Aksi halde yapılacak staj kabul edilmez.
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EK-2
T.C
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
GAYRIMENKUL GELİŞTİRME ve YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
İŞBAŞI EĞİTİMİ ve STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (1)
Adı ve Soyadı:

Öğrenci No:
FOTOĞRAF

STAJ DÖNEMİ

2017-2018 Öğretim Yılı
/ Yaz Dönemi

BAŞLAMA TARİHİ

…../ …../ 20……..

BİTİŞ TARİHİ

…../ …../ 20……...

TOPLAM SÜRE

………….. GÜN

ÇALIŞILAN İŞYERİNDE:
ÇALIŞTIĞI BÖLÜMLER

SORUMLU YÖNETİCİ

İŞE
İLGİSİ

TEKNİK
ÇALIŞANLAR
YETENEĞİ İLE İLİŞKİSİ

KURALLARA
UYUMU

DEVAM
DURUMU

1.
2.
3.
4.

Değerlendirme
Ölçütleri

A
(90-100)

B1
B2
B3
C1
C2
C3
(85-89) (80-84) (75-79) (70-74) (65-69) (60-64)

F1
(50-59)

F2
(49-Aşağısı)

* F4: Devamsızlık nedeniyle yarıyıl/yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız
Staj yapan öğrenci ile ilgili belirtilmesi gereken açıklamalarınız veya ilave yorumlarınız:

İŞLETMENİN ADI, ÜNVANI VE SINIFI:
Staj Öğrencisinden Sorumlu
Yetkilinin Adı ve Unvanı:

İşletme Kaşesi ve Yetkili İmzalar

(1) Lütfen bu formu kapalı ve onaylı bir zarf içerisinde staj yapan öğrencimize teslim ediniz.
(2) Bu Form İşbaşı Eğitimi ve Staj Çalışmasının Yapıldığı İşyeri ya da Kamu Kurum ve Kuruluşu Tarafından doldurulacaktır.

F4*
(0,00)
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EK-3
T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
GAYRIMENKUL GELİŞTİRME ve YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
BÖLÜM İŞBAŞI EĞİTİMİ VE STAJ KOMİSYONU
İŞBAŞI EĞİTİMİ ve STAJ DEĞERLENDİRME FORMU

Öğrencinin Adı Soyadı
Öğrencinin Numarası
Öğrencinin İşbaşı Eğitimi ve Staj
Çalışması Yaptığı İşyeri
Toplam Çalışılan Gün Sayısı:
İşbaşı Eğitimi ve Staj Denetim
Raporu

□ Olumlu

□ Olumsuz

İşyerin Yöneticisinin Raporu

□ Olumlu

□ Olumsuz

Bölüm İşbaşı Eğitimi ve Staj
Komisyonu Kararı

□ Staj Kabul

□ Staj Red

Bölüm İşbaşı Eğitimi ve Staj Başarı
ve Harf Notu
Değerlendirme Tarihi

………/………/20…………

BÖLÜM İŞBAŞI EĞİTİMİ VE STAJ KOMİSYONU
KOMİSYON BAŞKANI
ÜYE

ÜYE

