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AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 
        

ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (STAJ)  UYGULAMA ESASLARI  
  
 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri 
için eğitim-öğretim süresince öğrenim gördüğü programa uygun iş yerleri veya 
kurum/kuruluşlarda zorunlu stajlarını yapmaları gerekmektedir. 
 
 

GENEL ESASLAR 
 

 Öğrenciler, mezuniyete hak kazanabilmek için her öğretim yılının sonunda 20’şer iş günü 
olmak üzere, öğrenimleri boyunca toplamda başarılı sayılacakları 40 iş günü staj 
yapmakla yükümlüdür. 

 Herhangi bir sebeple yeni bir müfredata intibakı yapılan öğrencilerin, yeni müfredatta 
yer alan süre kadar staj yapmaları gerekmektedir.  

 Öğrencilerin stajlarını yaz tatiline rastlayan aylarda yapmaları esastır. 
 Yaz stajlarını yapamayan veya yapmalarına rağmen başarı gösteremeyen öğrencilerden 

herhangi bir derse devam zorunluluğu bulunmayanlar, Amasya Üniversitesi T.B.M.Y.O. 
Staj Takvimi’ne  uygun olmak şartıyla ara dönemlerde (güz/bahar) stajlarını yapabilirler.  

 İlgili öğretim yılı sonunda mezun olabilecek durumda olan öğrenciler, Program Staj 
Kurulu’nun onayıyla yaz döneminde veya ara dönemde iki stajı bir arada yapabilirler.  

 Aynı dönemde iki stajını bir arada yapacak öğrenciler, her staj için ayrı ayrı iki dosya 
düzenlemelidir. 

 Stajlar, T.B.M.Y.O. Staj Takvimi’nde belirtilen süreler içerisinde yapılır. Bu süreler dışında 
kalan staj günleri kabul edilmez. 

 Bir hafta 5 (beş) iş günüdür. Resmi tatil günleri ve Pazar günleri staj günü olarak 
değerlendirilmez. Başvuru esnasında belli olmamakla beraber staj başlangıcından sonra 
resmi tatil ilan edilen günler kadar iş günü stajın sonuna eklenir. 

 Sağlık sorunu sebebi ile stajına staj süresinin % 10’undan fazla devam edemeyen ya da bir 

kazaya uğrayan öğrencinin stajı kesilerek, durum Program Staj Kurulu’na bildirilir. 
 Öğrencilerin staj yapabileceği işletme veya kurum/kuruluşlar, staj uygulama ve dosya 

hazırlama esasları ve istenen belgeler bölüm başkanlıklarınca web sitesi veya bölüm 
panolarında ilan edilerek duyurulur. 

 Program Staj Kurulu, staj yapılabilmesi için gerektiğinde bazı dersleri önkoşul olarak 

belirleyebilir. 

 Yaz okuluna devam eden öğrenciler, yaz okulu süresince staj yapamazlar. 

 
 

STAJ YERLERİNİN BELİRLENMESİ 
 

 Staj yapılacak yerler öğrenciler tarafından bulunur. 
 Öğrenciler, buldukları staj yerlerinde Program Staj Kurulu tarafından uygun görülmesi 

durumunda staj yapılabilirler. 
 Staj yerleri, belgelendirmek şartıyla zorunlu hallerde bir defaya mahsus olmak üzere 

yönetim kurulu kararıyla, bir sonraki staj grubunda staj yapılmak üzere, değiştirilebilir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STAJ BAŞVURU İŞLEMLERİ 
 

 Öğrenciler, Yüksekokulumuz web sitesinden “Staj Başvuru Formu" alıp ilgili alanları 
bilgisayar ortamında doldurarak formu staj yapacakları iş yerinin yetkilisine teslim 
ederler. 

 İş yeri yetkilisi formdaki ilgili alanları eksiksiz doldurarak onaylar. 
 İş yeri yetkilisi tarafından onaylanan form öğrenci tarafından Program Staj Kurulu’nun 

herhangi bir üyesinin onayına sunulur.  
 Staj yapılacak yer Program Staj Kurulu tarafından uygun görülürse staj bilgileri 

öğrenciler tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi’ne (OBİS) kaydedilir. 
 Staj bilgilerinin Öğrenci Bilgi Sistemi’ne kayıt işlemi tamamlandıktan sonra “Staj Başvuru 

Formu” ve “Müstehaklık Belgesi” Bölüm Sekreterliği Birimi’ne teslim edilir. 
 Elle doldurulan, üzerinde silinti, kazıntı veya tahribat bulunan belgeler kabul edilmez. 
 Faks veya posta yoluyla Müdürlüğe gelen belgeler işleme alınmaz. Belgelerin aslının 

öğrenci tarafından şahsen teslim edilmesi gerekmektedir. 
 
 

STAJ DOSYASININ HAZIRLANMASI 
 

 İki stajını bir arada yapacak öğrenciler, her staj için ayrı ayrı iki dosya düzenlemelidir. 
 Öğrenciler, hazırlayacakları staj dosyasını  MS Word Belgesi olarak Yüksekokulumuz web 

sitesinden indirerek bilgisayar ortamında dolduracaktır. Bu dosya staj sonunda diğer 
belgelerle birlikte PDF formatında ve CD ortamında teslim edilecektir. 

 “Staj Dosyası”, Yüksekokulumuz web sitesinde duyurulan “Bölüm Staj Uygulama ve 
Dosya Hazırlama Esasları”na uygun olarak öğrenciler tarafından doldurulacaktır. 
Kurallara uygun olarak doldurulmayan staj dosyaları başarısız sayılacaktır. 

 “Staj Sicil ve Değerlendirme Formu” Yüksekokulumuz web sitesinden temin 
edilecektir. Her staj için ayrı ayrı iki “Staj Sicil ve Değerlendirme Formu” 
düzenlenmelidir. 

 “Staj Sicil ve Değerlendirme Formu” staj bitiminde işletme/kurum yetkilisi tarafından 
doldurularak onaylanır. Onaylayan işletme yetkilisinin adı, unvanı ve görevi açıkça 
belirtilir. Ağzı kapalı ve onaylı bir zarfa konulan belgeler işletme tarafından posta yoluyla 
(taahhütlü) Yüksekokulumuza gönderilir veya öğrenci tarafından staj dosyası ile birlikte 
Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilir.  

 
STAJIN BAŞARISIZ SAYILMASINI GEREKTİRECEK DURUMLAR 

 
Aşağıdaki sebeplerden dolayı staj değerlendirmeye alınmadan başarısız sayılır. Başarısız 
sayılan staj tekrarlanmak zorundadır. 

 Yapılan stajın belirlenen iş gününden az olması, 
 Staj belgelerinin staj takviminde belirtilmiş olan tarihe kadar teslim edilmemesi, 
 Stajın belirlenen dönemler dışında yapılması, 
 Öğrencinin staj esnasında görevini gereği gibi yapmadığının ve/veya disiplinsiz 

davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, 
 Program Staj Kurulu’nun hazırlanan staj belgelerinin şekil veya içerik yönünden yetersiz 

bulması, 
 

STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

 Öğrencilerin yaptığı stajın uygunluğu ve başarısı Program Staj Kurulu tarafından 
değerlendirilir. 

 Program Staj Kurulu, her eğitim-öğretim yılı başında bölüm başkanlıklarının teklifiyle 
Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. 

 Program Staj Kurulu, staj dosyalarını teslim aldıktan sonra en geç 3 (üç) hafta içerisinde 
değerlendirerek sonuçlandırır. 

 Staj değerlendirme sonucu "Başarılı" veya "Başarısız" şeklinde belirlenir.  
 İki stajı bir arada yapan öğrencilerin dosyaları ayrı ayrı değerlendirilir. 

 
 

 

http://www.adiguzel.edu.tr/wp-content/uploads/2014/06/STJ001-Staj-Ba%C5%9Fvuru-Dilek%C3%A7esi.xlsx
http://www.adiguzel.edu.tr/wp-content/uploads/2014/06/STJ007-%C3%96%C4%9Frenci-Staj-Sicil-ve-De%C4%9Ferlendirme-Formu.docx


 
STAJ DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLİK DURUMU / DİSİPLİN İŞLERİ 

 
 Öğrenciler staj yapılan iş yerinin yasal çalışma koşulları ile diğer disiplin ve iş 

güvenliğine ilişkin kurallarına uymak zorundadırlar. Aksine hareket eden veya izinsiz ve 
mazeretsiz staj süresinin %10’undan fazla devamsızlık yapan öğrencilerin stajına son 
verilerek durum Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne bildirilir. 

 Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine staj 
esnasında da uymak zorundadır. 

 Disiplinsizlik nedeniyle işyeri tarafından stajına son verilen öğrenciler hakkında 
“Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uyarınca 
soruşturma açılır.  

 Stajla ilgili belgelerde silinti, kazıntı, tahrifat veya başka bir yolla gerçeğe aykırı bilgi 
beyanında bulunan öğrenciler hakkında “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 
Yönetmeliği” hükümleri uyarınca soruşturma açılır.   

 Stajyerler iş yerlerinde verecekleri zararlarla ilgili olarak o iş yerinin asli elemanları ile 
aynı sorumlulukları taşırlar. 
 
 

YATAY GEÇİŞLE GELEN ÖĞRENCİLERİN STAJI 
 

 Yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce yapmış oldukları stajların geçerliliği 
Program Staj Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. 
 
 

STAJ MUAFİYETİ 
 

 Bölümü ya da programı ile ilgili bir işte en az bir yıl çalışmış olan öğrenciler, Sosyal 
Güvenlik Kurumu'ndan alınacak Hizmet Döküm Belgesi'nin yanında iş yerinden alınacak 
SGK İş Yeri Sicil No ve çalışılan alan bilgilerini içeren imzalı, kaşeli ve mühürlü (resmi 
kurumlar için) belgelerle Bölüm Sekreterliğine başvurmaları ve başvurularının Program 
Staj Kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda zorunlu staj uygulamasından muaf 
olabileceklerdir. 

 Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda yapılan stajın Yüksekokulumuzda 
eşdeğer sayılarak öğrencilerin program müfredatındaki zorunlu staj uygulamasından 
muaf olabilmeleri için, daha önce yapılan stajın hangi iş yerinde, kaç gün yapıldığını 
gösteren belgelerin bir dilekçe ekinde Bölüm Sekreterliğine sunulması gerekmektedir. 

 Staj muafiyeti başvuruları “Amasya Üniversitesi Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri 
Yönergesi” hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. 

 
 

AÇIKLAMA 
 

Staj yapılacak iş yeri tarafından Zorunlu İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası’nın 
Yüksekokulumuz tarafından yapılacağını gösteren bir yazı istenmesi durumunda bu yazı 
Öğrenci İşleri Birimi’nden temin edebilmektedir. 
 
 
 
 
 


