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YıLDız TEKNıK ÜNlvensIresi
MESLEK YÜKSEKOKULU
STAJ YÖNERGESİ
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Hukuki Dayanak

Madde 1- Bu yönerge 2547 sayfi Kanun'un ek-24.maddesine dayanılarak, 4702 sayül

Kanun'un 4.maddesi gereğince Yukseköğretim Kurutunca hazlrlanan Mesleki Ve Teknik Eğitim Bölgesi
lçindeki Meslek Yuksğı<otuıu Öğrencilerinin lş Yerlerindeki Eğitim, Uygulama Ve StajIanna llişkin Esas
Ve Usuller Hakklnda Yönetmeliğe dayanllarak hazlrlanmlştıf.

Amaç
Madde 2- Bu yönergenin amacl; mesleki Ve teknik eğitim bölgeleri içindeki meslek
yuksekokullarlnda öğrenim gören öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandlklan teorik bi|gi Ve
beneyimlerini pekiştiimek, laboratuar Ve atölye uygulamalarlnda edindikleri beceri ve deneyimlerini
geliştirmek, görev yapacaklarl iş yerlerindeki sorumluluklarlnl, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini
Ve yeni teknolojileri tanImalarlnı sağlamaktlr.
Kapsam
Madde 3- Bu yönerge, mesleki Ve teknik eğitim bölgeleri içinde yer alan meslek yüksekokulu
öğrencilerinin yurtiçi ve yurtdlşındaki işyerlerinde yapacakIarl eğitim, uygulama Ve stajlarla ilgali faaliyet
Ve esaslarl kapsamaktadlr.
Tanlmlar ve klsaltmalar
Madde 4- Bu yönergede geçen deyimlerden:

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) : Bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile
öğrelim programlarl bütünlüğü Ve devamllllğl içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumIarlndan oluşan eğitim bölgesini.

üniversite
Meslek

yitksekokulu

Rektörlük-Rektör
Müdürliik-Müdür

:

yıldız Teknik Üniversitesini

:

yıldız Teknik Üniversitesi Meslek yüksekokulu'nu,

:YlldlzTeknikÜniversitesiRektörlüğünü,Rektörünü
:

Ylldlz Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokul Müdürlüğünü,

:

Meslek yüksekokulu stajyer öğrencilerinin, eğitimleri süresince

Müdürünü,

lşyeri

kazandıklirı bilgi Ve deneyimterini, staj yoluyla sürdürdükIeri, mal Ve hizmet üreten kamu Ve Özel kurum
Ve kuruluşlarlnl,

: Mesleki yeterliliğe sahip, öğrencilerin iş yerindeki eğjtiminden
Eğitici personel
sorumlu, iıesleki eğitim, yöntem Ve tekniklerini bilen, uygulayan Ve meslek yüksekokullafında atÖıye,

laboratuar, meslek dersleri öğretim elemanlığı yapabilme yeterliğine sahip kişiyi,

Denetçi Öğretim Elemanı : Mesleki eğitimde yaralanllacak işletmelerdeki, çaltşma
alanlarının tespıti, lgitimin planlanmasl koordinasyonu, uygu|anmasl ve izlenmesi ile görevli atÖlye,
laboratuar ve'meslek dersleri Öğretim elemanı menşeli meslek yüksekokulu müdür yardlmc|sı Ve
meslek yüksekokulundaki her programln kadrolu öğretim elemanlarünı,

Koordinatörü

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin Üniversite Staj Ve Eğitim
Uygulama Kurulu'nun kararlart doğrultusunda stai Ve eğitim yapmalarlnI koordine etmekle gÖfevli
meslek yüksekokulu müdür yafdtmclsInl,

okul_sanayi

ifade etmektedir.

:

ı,ı

irlNciaöı-üilı
Staj Kurullarının Görev ve Sorumlulukları
Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu
Yüksekokul
Madde 5- Rektör tarafından seçilecek bir Rektör Yardımclsının baŞkanlığrnda;
Staj ve
Üniversite
jorevıi bir öğretim elemanından oluŞan
ve okul_san.vi'iinıiı,gi.i.iğı.*"rı,

Müdürü
Eğitim-Uygulama Kurulu Oluşturulur.

programlarda ve birimlerde çalışma
üniversite staj ve Eğitim uygulama kurulu, gerekli gördüğü.
yılda en az iki toplantı yaparak
ı]vöu]lma.Kuruiu
Ğ-Lğ]tim
staj
komisyonları oıuşturaiiıii. üniv-ersite
yükseköğretim kurulu,na bildirir.
topıaniı degerleniirme ve sonuçlarını

Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu

yardımcıları arasından belirlenen Okul-SanaYi
Madde 6_ Meslek yüksekokulu müdür
yüksekokulu,nun
bölüm başkanlar.ı ve program
Koordinatörünün naİı<anıığınoa, Meslek

yüksekokulu Staj.ve Eğitim Uygulama Kurulu,

koordinatörlerinden tv,i,rtr",:j"r*ien) oluşur. Meslek
kurul yılda en az üç
gerekli gördüğü prodr"il r" oirimıeroe Çaıışma komisyon|arı oluşturabilir, B.u
Uygulama Kurulu,na
Eğitim
ve
Staj
toplantı yaparak toplantı değerlendirme ve s'onuçıarını,'Üniversite
bildirir.

Üniversite Staj ve Eğitim UyguIama Kurulu'nun Görevleri
görevleri şunlardır;
Madde 7_ Üniversite Stajve Eğitim Uygu|ama Kurulu,nun
iliŞkin genel
a) Staj, eğitim ve uygulama ça|ışmalarının yürütülmesive değerlendirilmesine

esasları düzenlemek,

görüşünü alarak staj alan|arı
b) Meslek yüksekokulu staj ve Eğitim uygulama kurullarının

belirlemek,

c)

ve iŞbirliği sağlamak,
lşyerleri ile Staj ve Eğitim Uygulama Kurulları arasında koordinasyon

d)Yurtiçiveyurtdışıstaj,eğitimveuygulamaçalışmalarlyerlerinibelirlemek,
eğitim ve uygulama

e) staj, eğitim ve uygulama çalışmalarıyapacak öğrencisay|slnı,.staj, özelliklerini ve Meslek
yerlerinin
'onerilerıni
çalışmaları aıanıarini, ;trj, eğitirn ,ö ,vgrj'a;i çaıığmaıarı
alarak, staj kontenjanlarını
dixxate
ruİJı"r,n,n
yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama
dengeli bir şekilde dağıtmak,
yurtlarda kalabilmeleri iÇin
Staj yapacak öğrencilerin Kredive Yurtlar Kurumu'na bağlı
önlemler almak.

0

MeslekYüksekokuluStajveEğitimUygulamaKurulu,nunGörevleri
Madde

8_

görevleri şunlardır:
Meslek yüksekokulu staj ve Eğitim uygulama kurulu,nun

a)YüksekokulÖğrencilerininbuyön9lge-hükümleridoğrultusundastajveeğitimuygulaması
,"gı".rİ'#".,yı" gerekli o'İan uğlıeri almalarınıİağlamak üzere toPlantılar düzenlemek,
hazır hale gelmesini
b) stajda kullanılacak basılı evrakın zamanında düzenlenip, bası|ıp
organize etmek,
işbirliğiyapmak,
c ) Öğrencilere stajyeri temini hususunda ilgili birimlerle

yapmalarını

d ) Öğrencilerin staj yerlerine dağıtımınıyapmak,
e ) Staj çalışmalarını denetlemek,
değerlendirilmesini yapmak,
f Staj

çalışmalarının
düzenlemek,
g ) Gerekli gördüğü takdirde stajla ilgili mülakat ve uygulamalar
)

üçüNcü BöLüM
Stajdan Yararlanma Şartı ve Staj Kontenjanları
Yararlanma Şartl

Madde

9- Ylldlz Teknik

hOkümlerinden yararlanlrlar.

Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri,

bu

yönerge

staj Kontenjanıarı
Madde 10- METEB içindeki Ticaret ve Sanayi odaları, üyelerinin kabul edecekleri öğrencİ
sayls|nl ve staj dallarını gösterecek ('l) No.|u formu her yll ocak aylndan başıayarak en geç Mart ayının
son gününe kadar Üniversite staj Ve Eğitim Uygulama Kurulu'na bildirir.
Madde 11- Meslek Yüksekokulu Müdürlüğu, hangidalıarda kaç öğrencinin staj yapacağlnl
gunüne kadar universite Staj
yıl en oec
geç Mart avtnln
st
lrek 12'l
lu formu dolduruD
(2) No
aylnln son ounüne
No.|u
doldurup her vıl
belirleyerek,
Eğitim Uygulama Kuruluna bi|dirir.
Madde 12- Kamu kuruluşlan ile ticaret Ve sanayi odalan Ve meslek yüksekokulunca
Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu'na bildirilen kontenjanlar, arz Ve talep saytlanna göre
meslek yüksekokutuna tahsis edilir. Tahsis edilen stajyer sayllarl Ve staj dallan belirlenerek, (4) No,|u
formla, her yıl en geç Nisan aylnln son gününe kadaf ilgili kamu kuruIuşIarl ile ticaret ve sanayi odaları
Ve Meslek Yüksekokulu Staj Ve Eğitim Uygulama Kurulu'na gönderilir,
Madde 13- Meslek Yüksekokulu, Üniversite Staj Ve eğitim Uy9ulama Kurulu taraflndan

belirlenen kontenjanlarln üstünde stajyer gönderemez.

lşerleri, olanaklarının ve genel ekonomik koşulların değişmemesi durumunda, bir önceki yıl
belirledikleri kontenjanl azaltmamaya Ve mümkun olan hallerde arttlrmaya özen gösterirIer,
Kontenjan yetersizliği nedeniyle staj yeri bulunamayan öğrenciler kendi bulacaklarl staj

yerlerinde Meslek Yüksekokulu Sta.j Ve Eğitim Uygulama Kurulu'nun onayından sonra staja
başlayabilirler. Kontenjan yetersizliği nedeniy|e kendisine staj Ve uygulama yeri bulunamayan öğrenci
sayıları ve alanları Üniversite Staj Ve Eğitim Uygulama Kurulu'na bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
stajlarIa ilgili Düzenlemeler
Staj Yapacak Öğrencilerden İstenen Belgeler

Madde 'l4- Staj yapacak öğrenciler sta.ja başlayabilmek için,

a-

StaJ yapacak öğrencinin

MYo'da öğrenci olduğunu gösterir belge,

b- Öğrencinın staj yapmak istediğinj gösterir başvuru belgesi,
c_ Öğrencinin aIdlğl dersleri Ve daha önceden yaptığı stajları gösteren özgeçmiş belgesi ile Meslek
Yüksekokulu Staj Ve Eğitim Uygulama Kurulu'na başVururlar.
d_ StaJ yapacak öğrenciler, Meslek Yüksekokulu Staj Ve Eğitim Uygulama Kurulu'ndan aldıklarl resmi
yazl ile beraber iki adet fotoğrafl staj yapacaklarl işyerlerane Verirler.

staj Yapacak Öğrencilere sağlanacak olanaklar
Madde 15- Stajyer kabul edecek iŞyerleri kendi personeline sağladlğı olanaklardan

stajyerlerinde yararlanmasln l sağlar.

Stajyer kabul edecek işyerleri, stajyerlerin konaklama Ve beslenme gereksinimlerinin_
karşılanmaJı ve kuruluşun sosyal olanaklarlndan yararlanması hususunda azami çabayl sarf eder.

Yurtdış|nda staj

olduklan stai, eğjtim Ve .
Madde 16- Meslek Yüksekokulu öğrencileri yapmak zorunda
yapabilirler,
şekilde yurtdışında da
,vgrl".;İ"l,İ.rlannı, norma| oğİ"tİ, pİog"rn,nı'aİsatmayacak
Bu
Kuruluha_v_efir,
Uygİılama
öğrenci vurtdı§| kabul beıgesıni Ü"İl"r' Vu-l""1,oX,lu Stai ve Eğitİm
aegeıendirilir Ve yurtdlşında stal
]

;'#ş üŞİ,ü-ök;il;-airil;,Eüiti,i,iıvö,jü."-xüruıu,nü
yapİüıp yapılmamasına karar verilir.

YurtdısındastailnltamamlayanöğrencilerstajileilgilibelgeleriMes|ekYOksekokulustajVe

tarafından onaylanır,
Egitlm UvÖuÜİıaİuruİİİ;na veriler, uyguİ görülenler kurul

staj zaman ve süresi

Madde17-ÖğrenimleridevamedenöğrencilerinstajlannıyarıyılVeyaztatilinerastlayan
i;şrıi;:; uygu1 oımiması durumunda bu si.ıreler dlşlnda

avtarda Vapması esastır. Ancak iş.y*i

oğretlmi'aısatmamak koŞuluyla staj yapabilirler,

ÖğrencibütündersleriniVermişancak,stajlnlhenüztamamlayamamlşisestajlnaherhangibirayda
başlayabilir.

stais0resi30işgiınunden(24osaat),denaz60.işgününden(48osaat),dençokolamaz.stajsüreleri
Ş;;i;;;; J; ıvı"]ıei-iuı.seı.oı<uü vonetim Kuruıunca onayıanan staj uyguıama

#l,H;; belirtiIir.
esaslarlnda

ÖğrenimsüresiiçindemeslekiuygulamayapanprogramÖğrencileriMes|ekYuksekokuluYönetim
ffi,, x3ğ;İİ;Jı,"1i,ı" J"ıii'ii""'st_ooguniui staj suiesinin dışında değerıendiriıebiıir,

eder,
yaz stajı olarak en az 30, en Çok 60 iŞ günİl devam
stailar Temmuz ayı başında başlamak uzere
devam
i,ir"i şrrt, iıJ'iii'üi,iloir'v.pıia'uiıir. vıı içi stajıarda siaj iıe birıikte eğitim
eoer. stji yapllan günlerde dersler olmaz,

#ffi;;;; ;;"

Stajda Başarı

uygunluğu ve başaflsl tüeslek
Madde 18_ Meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaptlğl stajln
başarısı onaylanmak üzere
Yüksekokulu Staj Ve Eğitim uyg;;; ir;"k;Giit,noan,oöğ;-rlendirilerek
Üniversite staj Ve Eğitim Uygulama Kuruluna sunulur,

işlemlerle ilgili dosyaslnl,. en_geç staj
Staiınl bitiren öğrenci staj süresince yapmlş,olduğu, iş Ve
lçJrsinae inöeıenmei ve değeilendiriimek uzere Meslek
JJn".i
bitimini takip eden itk ders k"],i
jilr;;;'Krir];;;" ili oiı"ii" ekinde tJslim edef, suresi içersinde
Yuksekokulu Staj ve Eğitim
-stalını
yapmamlş saylhr, Meslek Yuksekokulu Staı Ve Eğitim
dosyasını teslim etmeyen ogiJio
,i"v", dösyasını, işverenden gelen işVeren raporunu, ziyaretçi
Uygulama Kurulu, mevcut .t"j o"tt"ri
jiki.rğ
ojgJıenoirme yipar. Dosya uzerinde gerekiyorsa
ööretim elemanlndan gelen .rj"ii
y"t"|di, oiırr." ogrencinin stajtnl kabul
"ı"iit,uii
y9n];9T
H.""]Hl; ;J;i-]i,iı," o""v,"v,-iJi-r"-ii",lx
,eya uygulama yaptırabilir,
edebileceği gibi gerekli gorursJİlgllİ öğ,en"iyj ui, ,ul,r,t
Veya ara Vermek zorunda olan
Stai sÜresi sonunda başarlslz 9la1 y9la :tajll1 a1_l,Y:ren
Venllr,
öğrencilere. yasal öğrenim süresi içersinde iki hak daha

staj Yapacak Öğrencilerin Disiplin işleri
iş koşullan ile disiplin Ve iş
Madde 19- Stajyer öğrenciler, staj yaptlklan işyerlefinin çaltşma,
emniyetine ilişkin kurallanna. uymak zorundadlrld,.. .. . .. .. ..ı.,a ctai
stai süreslnln
sün
boYunca staj
dönemi hovtünca
gün üst üste.Veva stai .lA^Ami
Aksine hareket ed"n ,"y" ,r,n;i. ."ieretsiz üç
son verilerek, durum Üniversite_Staj_Ve Eğitim
% 1O,u oranlnda oevamsızııı< ffia;;ğiŞ,r.i.i;9
herhangi bir vasal talep hakkl doğmaz,
UVoulama Kurutu,na oiıoıriıir, dJiurumö'a sta.lyeiin
öğrenci Disiplin
iJn iiıo,. r"inii,ü"j;;iĞ,.i Ve Yükseiöğreiim Kurumları
i6-i6t.ujigi htıkumleri staj sıraslnda da geçerlidir,

;i"il;'ş,;il;

stajyerlerkusurlarlnedeniileVereceklerizararlarnedeniyIe,oişyerielemanlarlnlnsorumluluklarlna
tabidir.

Eğitici Personel ve Görevleri
Madde20.StajyapacakÖğrenciler,stajsüresiboyuncaişyeritaraflndanbelirlenecekeğitic|

bir plan

personel,
__"jlHl",in
oersonel gözetiminde bulunurlar, Eğitici .
uygu|anmaslndan sorumludur,
iordurmelerinden re sta.i pıan,n,iler"ltiEi!"ı(,iıo"

dahilinde stailarlnl

Denetçi Öğretim Elemanl
seçilecek
Ve Eğitim Uygy]lTi Kurulu taraflndan
en az bir defa
Madde 21- Meslek Yuksekokulu staj
boyunca
aon",i
işyÖrl_eind" ,İ"l
oğ;;;İİ;İl"plıkÜrı
stajyer
Yüksekokulunun
ööretim elemanları,
yeri; 6öErafi yeıeİii oıarar Me;lek
yapııması
denetim
d6netlemekle görevlendirilirler. öği".air-ıh'.üi
tarafından
iıem'"nları
oEi"ti,n
İ/İ";i"i'Vü*Şk'"irı,.i
nedeniyıe
bulunması
uzağında

ili,,"vJi.ıi";;;iı." o"n"ii, Üİ'i"Jt*:h#*İİuİA?J,*İtş:j::r1,1;li1[{:ji,İ","*'-ğ"
nJİj1'.,"o*",,
İ!"..'"',"*tff:?[İ:iT"'ğ-:"JT ffil,i,!liillff"ifrii'il:ı*;{,::,l*"şın",3ilx
iı6]ı"ı,vux,ei<oıuıu Sta1 ve Eğitim
fofmu duzenleyer.r
s6nucunda öğretim elemanl (5) No,lu
Uygulama Kurulu'na teslim eder,

staj sıraslnda Hastallk ve Kaza Durumu

Madde22.Sta.islrasındahastalananVeyahastalığlsebebivlestaiauÇgundenfazladevam
"Jjr]v"*,t"jy",İ"_.,13i, te,il",Jr"'Ow,,İİ ünİversite Staj ve Eğitim
*","v"
ya
bir
da
bildirmek|e
edemeven
Ğiri,r" Egiti,n uyguıa;;; iriri, ouu., ailesine
Uygulaha Kurulu,na uiıoıriılr. t.ıiiiel,si"
yükilmlüdür.

yarlslnı geçemez
ektenir, ancak bu süre toplam sürenin
Mazereti kadar 9ün staj süresine
staj Sonu Değerlendirme Raporu
staj dönemi sonunda
odalar ya da.kurumlar araclllğlyla,
üzere
Madde 23- lşyerleri, bağlı olduklart
takip;d;n nafti,içlnoe oegerlendirmek
düzenleyecekleri (6) Ve (7) H"]İ'iJ,.i"ii]"ıjrr",ji.t"i,
kurulu,na gönderirler.
Meslek yüksekokulu staj ve ugitim uy9uıama

yiirürluk
Madde24.Buyonerge,YıldızTeknikÜniversitesisenatosununonaylileyürürlüğe9irer.
uygulanır,

zooz-zoÖ5EİİtiİiOl,"İi, v,İ
Yurütme

başlanarak
di,İşıİ oğrenciıerden

yürütür,
Ylldlz Teknik Üniversitesi Rektörü
Madde 25- Bu yönerge hükümlerini

