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Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 
 Bu Yönetmeliğin amacı, Gölcük Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin stajına 

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
Dayanak 
MADDE 2 
Bu Yönetmelik, 17.06.2021 tarihli ve 31514 sayılı Yükseköğretimde Uygulamalı 

Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. 
MADDE 3  
 Bu Yönetmelikte geçen; 
(1) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi: Öğrencinin bir dersi başarıyla 

tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tamamını kapsayan ve öğrencilere 
kazandırılacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri elde etmek için gerekli olan toplam iş 
yükünü temel alan sayısal değeri, 

(2) Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini 
tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve ana sanat dallarından oluşan; fakültelerin 
ve yüksekokulların eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimini, 

(3) İşletme: Mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluş ve iş yerlerini, 
(4) Program: Yükseköğretim kurumlarının akademik birimleri bünyesinde bilim ve 

sanat ile ilişkili öğrenme ve meslek alanına ilişkin kazanım odaklı bir eğitim ve öğretim 
planı doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren, kayıt olma koşulları ve süresi belirli olan, 
mezunlarına bir unvan ve yükseköğretim derecesi kazandıran diploma programını, 

(5) Staj: Yükseköğretim kurumlarında verilen ve programa özgü olarak belirlenmiş 
teorik ve uygulamalı dersler dışında, öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması 
öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü 
tanımaları, iş hayatına uyum sağlamaları, tecrübe edinmeleri ve gerçek üretim ve hizmet 
ortamında yetişmeleri amacıyla işletmelerde yaptıkları mesleki çalışmayı, 

 
 

Görev ve Yetkiler 
Yükseköğretim Kurulunun görev ve yetkisi 
MADDE 4  
Yükseköğretim Kurulu yükseköğretim kademesindeki mesleki eğitim 

programlarını belirler. 
Rektörün görev ve yetkisi 
MADDE 5 
Rektör, uygulamalı eğitim faaliyetlerinin planlanması, bütçelenmesi, uygulanması, 

koordinasyonu ve denetiminden sorumludur. 
Müdürün görev ve yetkisi 
MADDE 6  
 Müdürün görev ve yetkileri şunlardır: 
(1) Birimlerindeki uygulamalı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasını 



koordine etmek. 
(2) Mesleki eğitim ve staj kapsamında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesi gereğince sigortalanacak 
öğrencilerin sigortalanmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 

(3) Rektörün yetkilendirmesi halinde uygulamalı eğitimler kapsamında 
yükseköğretim birimi ile ilgili işletme arasında kurulan sözleşmeleri imzalamak ya da 
imzalanması için bu sözleşmeleri rektöre sunmak. 

(4) Rektörün görevlendirmesi ile fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu 
dışında, amaca yönelik, koordinasyondan sorumlu idari bir birim bu maddede belirtilen 
görev ve sorumlulukları yerine getirebilir. 

Staj komisyonu görev ve yetkisi 
Öğrencilerinin stajlarını düzenler, denetler ve değerlendirir. Her bölüm için bir staj 

komisyonu kurulur. 
MADDE 7 
Öğrencinin sorumlulukları 
MADDE 8 
(1) Uygulamalı eğitim yapan öğrenciler, uygulamalı eğitimler esnasındaki izin 

veya devamsızlık sürelerine ilişkin işlemlerde öğrencisi oldukları yükseköğretim 
kurumunun ilgili mevzuatı ile işletmenin resmî çalışma kurallarına tabidir. Bu 
Yönetmelik hükümlerine veya işletmenin resmî çalışma kurallarına aykırı davranan 
öğrencilerin uygulamalı eğitimleri başarısız olarak değerlendirilir. 

(2) Uygulamalı eğitim yapan öğrenciler işletmede bulunduğu sürelerde 
de 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim 
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile öğrencisi olduğu yükseköğretim kurumunun 
ilgili disiplin mevzuatına ve işletmenin çalışma kurallarına tabidir. 

 
          Staj ile ilgili genel esaslar 

MADDE 9 
(1) Stajların yarıyıl veya yaz tatiline rastlayan aylarda yapılması esastır. 

Öğrencinin dersinin veya sınavının olduğu günlerde staj yaptırılamaz. 
Öğrenci bütün derslerini tamamlamış ancak stajını henüz tamamlayamamış ise 

stajını herhangi bir ayda yapabilir. 
(2) Staj süresi 20 iş günüdür. 
(3) Staj için AKTS kredisi belirlemek zorunludur. AKTS kredileri program veya 

bölümün ders çizelgelerine eklenir ve öğrencilerin mezuniyet kredisi hesabına dâhil 
edilir. 

(4) “Stajlar kapsamında hesaplanan kredi toplamda 5 AKTS kredisinden az 10 
AKTS kredisinden fazla olamaz” hükmü uyarınca Staj 6 AKTS kredisi belirlenmiş ve 
bölümün ders çizelgesini eklenmiştir.  

(5) Komisyonun uygun görüşü ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olmak 
kaydıyla öğrenci isteğe bağlı olarak veya öğrenim gördüğü program kapsamında 
belirlenen staj süresinden daha uzun süreli staj yapabilir. Bu fıkra kapsamındaki staj 
süreleri kredilendirilebilir ancak mezuniyet kredisi hesabına dâhil edilmez. 

(6) Komisyon veya alt komisyonlar, staj yapan öğrencileri işletme değerlendirme 
formu, uygulamalı eğitim dosyası ve önceden belirlenen kazanımlar doğrultusunda 
başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Stajları başarısız olarak değerlendirilen 
öğrenciler, yeniden staj yapmak zorundadır. 

(7) Staj yapan öğrencilere ödenecek ücretler hakkında 3308 sayılı Kanununun 25 
inci maddesi uygulanır. 

(8) Staj yapan öğrenciler hakkında 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci 



fıkrasının (b) bendi uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu 
öğrencilerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca 
genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu fıkra kapsamında ödenecek primler 5510 
sayılı Kanunun 87 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yükseköğretim 
kurumları tarafından karşılanır. 

(9) Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir. Stajlar, Kamu ve Özel 
Kuruluşlarda yapılabilir. Staj yerlerinin seçiminde mesleki uygunluk sağlamak 
zorunluluğu bulunmaktadır. Staj yapılan kurumda sorumlu kişi mühendis veya teknik 
öğretmen olmalıdır. 

(10) Staj kapsamında atanan sorumlu öğretim elemanına sorumlu olduğu 
uygulamalı eğitim grubu sayısına bakılmaksızın haftalık iki saat uygulamalı ders yükü 
yüklenir. 

(10) Öğrenciler öğretim programlarını aksatmayacak şekilde, ders çizelgelerinde 
yer alan staj uygulamalarını komisyonun uygun görüşüne binaen yurt dışında 
yapabilirler. 

(11) Stajını yurt dışında tamamlayan öğrenciler, uygulamalı eğitim çalışmalarına 
ilişkin belgelerini ve uygulamalı eğitim dosyasını Komisyona teslim eder. Bu 
kapsamdaki uygulamalı eğitimlere ilişkin ölçme ve değerlendirme işlemleri bu 
Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda yürütülür. 

(12) Yurt dışında uygulamalı eğitim yapacak öğrencilerin sigortalanması amacıyla 
sigortacılık alanında faaliyet gösteren yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlara ödenecek 
primler yükseköğretim kurumları tarafından karşılanmaz. 

 
Staj evraklarının teslimi ve değerlendirme 
MADDE 10 
(1) Staj yapacak öğrenci kendi belirlediği iş yerine, Staj Başvuru Formu’ nu 

doldurarak başvuruda bulunur. Öğrenci, staja kabul edildiğine dair bu formu 15 Mayıs’a 
kadar ilgili bölüm sekreterliğine teslim eder.  

(2) Bölüm staj komisyonu tarafından öğrencilerin staj başvuruları incelenerek staj 
yeri uygun görülen öğrenciler için komisyon kararı alınır. Staj yapacak olan öğrencilerin 
sigorta girişlerinin yapılabilmesi için öğrenci listesi dönem sonu sınavları bitmeden 
Müdürlüğe gönderilir. Ayrıca Stajı kabul edilen öğrencilerin listesi ilgili bölümler 
tarafından öğrencilere ilan edilmelidir. 

(3) Öğrenci staj defterini günlük olarak en az bir sayfa doldurulmalıdır. Staj 
defterine yazılan bilgiler, yapılan iş hakkında teorik ve pratik genel bilgileri kapsamalı, 
kitaplardan alınan temel bilgiler olmamalıdır. 

(4) Staj sicil fişinde ve staj defterinin tüm sayfalarında şirkete ait birim amirinin 
imzası ve kaşesi olmalı ve staj sicil fişi kapalı ve imzalı bir zarf içinde olmalıdır. 

(5) Stajını tamamlayan öğrenciler staj defterlerini ve staj sicil fişlerini staj bittiği 
tarihten 1 hafta içinde ilgili bölüm sekreterine teslim etmelidir.  

(6) Staj defterleri ve staj sicil fişleri staj komisyonu tarafından incelenir ve stajın 
uygun olup olmadığı komisyon kararı ile ilan edilir. Staj komisyonu gerekli gördüğü 
takdirde öğrenci ile sözlü mülakat yapabilir. Staj sonuçları akademik takvimde belirtilen 
“Ders Ekleme, Bırakma ve Danışman Onayı” haftası başlamadan Müdürlüğe 
gönderilmelidir.  

(7) Reddedilen stajlara itiraz süresi 1 haftadır. 
 

 
 


