
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU 

STAJ YÖNERGESİ 

 

Amaç 

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Kapadokya Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin; 

a) Öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, 

b) Laboratuar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, 

c) Görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni 

teknolojileri tanımalarını sağlamaktır. 
 

Kapsam 
Madde 2- (1) Bu yönerge Kapadokya Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yurtiçi ve yurtdışındaki işyerlerinde 

yapacakları eğitim, uygulama ve stajlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3- (1) Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan mesleki ve teknik eğitim bölgesi içindeki 

meslek yüksekokulu öğrencilerinin iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajlarına ilişkin esas ve usulleri 

belirleyen yönetmeliğe dayanarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar 
Madde 4- (1) Bu Yönerge’de geçen; 

Yüksekokul : Kapadokya Meslek Yüksekokulunu, 

Müdür : Yüksekokulu müdürünü, 

Program : Yüksekokul programlarını, 

Bölüm Başkanı : Yüksekokul bölüm başkanlarını, 

Staj Yönergesi : Yüksekokul staj yönergesini, 

Staj Kurulu : Yüksekokul Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunu, 

Program Sorumlusu : Staj kurulunun ilgili programdan sorumlu üyesini  

Staj Dosyası : Staj rapor dosyasını ve tüm belgelerini, 

Takvim : Staj sürelerini kapsayan staj takvimini, 

Denetçi Öğretim Elemanı : Staj alanlarının tespiti, eğitimin planlanması, koordinasyonu, uygulanması ve 
izlenmesi ile görevli öğretim elemanını 

İfade etmektedir. 

 

Staj Zorunluluğu 

Madde 5. (1) Yüksekokul kurulu kararı ile staj yapma zorunluluğu bulunan programların öğrencilerinin 

yüksekokulda teorik olarak öğrendikleri bilgileri ilgili sektörde uygulayabilme becerilerini geliştirmeye ve iş 

tecrübesi edinmelerine yönelik staj yapma zorunluluğu vardır. Söz konusu programa kayıtlı öğrenciler, mezun 

olabilmek için bu staj yönergesi hükümleri uyarınca yapması gereken stajları başarı ile tamamlamak zorundadır. 

Stajını başarıyla tamamlamamış öğrenciye çıkış belgesi veya diploma verilmez. 

 

Madde 6. (1) Programların eğitim planlarında yer alan ders, iş başında eğitim ve/veya diğer faaliyetlerin 

uygulama içeren kısımları uygulama süresi dikkate alınarak staj kapsamında değerlendirilebilir.  
((2) Tüm derslerini başarı ile tamamlamış ve mezun olacağı alanda iş başı yapmış öğrenciler, kayıtlı oldukları 

program için belirlenmiş staj esnasında gerçekleştirilmesi gereken görevleri yerine getirdiklerini belgelemeleri 

halinde çalışma süreleri staj sürelerinden sayılır. 

  

Staj Yerleri 

Madde 7. (1) Kapadokya Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj yerleri, öğrencilerin programlarının ve 

öğrenim hedeflerinin doğrultusunda öğrenci tarafından belirlenip yüksekokul (program başkanı) tarafından 

onaylanmış veya yüksekokul tarafından belirlenmiş yerler arasından seçilir. 

 

Madde 8. (1) Öğrenciler, staj yapacakları yerleri öncelikle kendileri bulmak zorundadır. Staj yeri bulan öğrenci, 

staj yapacağı işletmenin adresini ve işveren tarafından onaylanmış işyeri bilgilerini yüksekokul müdürlüğüne 
bildirir (EK-1 formu). Bu belgenin teslimini takiben yüksekokul müdürlüğü içinde staj bitiminde işletmeye 

verilecek olan staj değerlendirme belgesini de ihtiva eden staj dosyasını öğrenciye imza karşılığında verir. Staj 

bitiminde işletme sorumlusu gizli staj değerlendirme belgesini doldurur, onaylar ve yüksekokul müdürlüğüne 

postayla gönderir veya ağzı imzalı kapatılmış zarf içinde yüksekokula verilmek üzere öğrenciye teslim eder. 

 

 



Staj Kurulu 

Madde 9. (1) Staj Kurulu, bölüm başkanları, program başkanları ve öğrenci işleri birimi başkanından oluşur. 

Kurula müdür yardımcılarından biri başkanlık eder.  

Bu kurul yılda en az üç kez toplanır. 

 

Staj Kurulu Görev ve Sorumlulukları 
Madde 10. (1) Staj Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bu yönerge hükümleri doğrultusunda staj ve eğitim uygulaması yapması 

için gerekli ön bilgileri almalarını sağlamak üzere toplantılar düzenlemek. 
b) Stajda kullanılacak evrakın zamanında düzenlenip, basılı hale gelmesini organize etmek, 

c) Öğrencilere staj yeri temini hususunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak, 

d) Öğrencilerin staj yerlerine dağıtımını yapmak, 

e) Staj çalışmalarını denetlemek, 

f) Staj çalışmalarının değerlendirilmesini yapmak, 

g) Gerekli gördüğü takdirde stajla ilgili mülakat ve uygulamalar yapmak. 

 

Staj Yapacak Öğrencinin Sorumlulukları  
Madde 11. (1) Staj yapacak öğrenciler staja başlayabilmek için program başkanlarından aldıkları EK-1 formunu 

staj yapacakları işyerlerine vererek/göndererek gerekli bilgilerin yazılmasını ve işyeri tarafından onaylandıktan 

sonra program başkanlarına teslim edilmesini sağlamakla yükümlüdür.   
(2) Stajını bitiren öğrenci staj süresince yapmış olduğu işlemler ile ilgili dosyasını, staj çalışma takvimine göre 

incelenmek ve değerlendirilmek üzere program sorumlusuna teslim eder. Staj kurulu tarafından belirlenen süre 

içerisinde staj dosyasını teslim etmeyen öğrenci stajını yapmamış sayılır. 

 

Staj Yapacak Öğrencilere Sağlanacak Olanaklar 
Madde 12. (1) Stajyer kabul edecek işyerleri, stajyerlerin konaklama ve beslenme gereksinimlerinin 

karşılanması ve kuruluşun sosyal olanaklarından yararlanması hususunda azami çabayı sarf eder.  

 

Staj Başarı Tespiti 

Madde 13. (1) İşveren staj sonu değerlendirme raporu % 50‘si, denetçi öğretim elemanı değerlendirmesinin % 

50‘si alınarak staj başarı notu belirlenir. Öğrencinin staj başarı notu Staj Kurulu denetimi ve onayı ile yürürlüğe 
girer. 

(2) Öğrencinin, staj veya eğitim uygulamalarından başarılı sayılabilmesi için staj kurulunun takdir edeceği 

notunun Kapadokya Meslek Yüksekokulunun Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ölçme ve değerlendirme 

başlıklı maddesinde belirlenen notlardan en az “CC” notuna karşılık gelmesi zorunludur. 

 

Staj Dosyası 

Madde 14. (1) Staj dosyası (defter şeklinde) müdürlükçe bastırılır. 

(2) Staj dosyasında aşağıdaki evraklar bulunur:  

 Öğrencinin özgeçmişi 

 İşyeri bilgi formu 

 Öğrenci staj bilgi formu 

 Öğrenci staj günlüğü 

 Stajyer değerlendirme formu  

 

Stajın Zamanı ve Süresi 

Madde 15. (1) Öğrenimleri devam eden öğrencilerin stajlarını dönem ve yaz tatiline rastlayan aylarda yapması 

esastır. Ancak işyeri koşullarının uygun olmaması durumunda bu süreler dışında öğretimi aksatmamak koşuluyla 

staj yapılabilir.  

(2) Öğrenci tüm derslerden devam zorunluluğunu yerine getirmiş ancak, stajını henüz tamamlayamamış ise 

stajına herhangi bir ayda başlayabilir. 

(3) Staj süresi, 30 işgününden (240 saat)'den az, 60 işgününden (480 saat)'den çok olamaz. 

(4) Öğrenim süresi içinde mesleki uygulama yapan programların öğrencileri yukarıda belirtilen staj sürelerinin 

dışında değerlendirilir. 
(5) Çalışma süreleri ve günleri yükseköğretim kurulu tarafından çıkarılmış mevzuat ve iş kanununa aykırı 

olamaz.  

 

Staj Çalışma Takvimi  
Madde 16. (1) Staj çalışmaları staj kurulunca belirlenen staj çalışma takvimine göre yürütülür.  

 



İlgili Birimlerin Görevleri  

Madde 17. (1) Bölüm başkanları staj çalışma takviminde belirlenen işlemlerin süreleri içinde gerçekleşmesi için 

gerekli akademik önlemleri alırlar. 

(2) Program sorumluları: 

a) Temsil ettiği program alanıyla ilgili staj ve eğitim uygulaması işlerinde staj kuruluna karşı sorumludur.  

b) Staj çalışma takvimini ve stajın işleyişi ile ilgili bilgileri sorumlu oldukları program öğrencilerine bildirir. 

Gerekirse toplantılar düzenler. 

 

Staj Yapacak Öğrencilerin Disiplin İşleri ve Staj Yenilemesi 
Madde 18- (1) Stajyer öğrenciler, staj yaptıkları işyerlerinin çalışma, iş koşulları ile disiplin ve iş emniyetine 

ilişkin kurallarına uymak zorundadırlar. Aksine hareket eden veya izinsiz, mazeretsiz üç gün üst üste veya staj 

dönemi boyunca staj süresinin %10'u oranında devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilir. 

(2) Stajını yapmayan ve stajda başarısız sayılan öğrenciler, stajlarını tekrarlarlar. 

(3) Staj komisyonu tarafından tespit edilen eksik günler öğrenci tarafından tamamlanır. 

(4) Stajyerler kusurlarından kaynaklanan zararlar nedeniyle, o işyeri elemanlarının sorumluluklarına tabidir. 

(5) Yükseköğretim Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri staj süresi boyunca da 

geçerlidir.  

 

Denetçi Öğretim Elemanı 
Madde 19- (1) Staj Kurulu tarafından seçilecek öğretim elemanları, stajyer öğrencileri staj yaptıkları 
işyerlerinde staj dönemi boyunca denetlemekle görevlendirilir. Denetçi öğretim elemanı telefon vasıtası ile 

denetleme yapabilir. Denetim sonucunda öğretim elemanı staj dosyasında bulunan bölümü doldurarak ve 

gerekiyorsa ayrı bir belge düzenleyerek staj kuruluna teslim eder. 

 

Yürürlük 

Madde 20- (1) Bu yönerge, Meslek Yüksekokulu Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe 

girer. 

 

Yürütme 

Madde 21- (1) Bu yönerge hükümlerini yüksekokul müdürü yürütür. 

 


