
 
 

STAJLA İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 

 

A.Öğrenciler aşağıda belirtilen Dönemlerde Stajlarına başlayabilirler;  

1. Yaz Dönemi : Öğrenim görenler için staj dönemi  TEMMUZ – AĞUSTOS ayları  
olmak üzere iki dönemdir.  

       a)  1. Sınıf  öğrencileri  bu dönemlerin sadece birinde  20 iş günü staj yapabilir.   

 b)  2. sınıf öğrencileri 1. Sınıfta 20 iş günü staj yapmışsa diğer 20 iş gününü bu dönemde 
yapar.  

 c) 1. Sınıfta hiç staj yapmayan öğrenci bu dönemlerde 40 iş günü stajı tek seferde yapar.  

 d)  Toplam 40 iş günü staj yapmayan veya stajında başarısız olan öğrenci mezun olamaz. 

 2.  Güz Dönemi : Derslerini tamamlamış yada devam zorunluluğu olmayanlar için EKİM 
ayından itibaren (40 İş Günü Tek Seferde) 

      3. Bahar Dönemi: Derslerini tamamlamış ya da devam zorunluluğu olmayanlar 
için MART ayından                 itibaren (40 İş Günü Tek Seferde) 

*Staja başlama günleri yukarıda belirtilen ayların 1'idir. Eğer ayın 1. günü Hafta sonu, resmi 
tatil, bayram tatiline rastlar ise ilk iş günü, staja başlama günü olarak belirlenir.    
*Yukarıda belirtilen dönemler haricinde staja başlamak mümkün değildir.    
*Öğrenci staj yapacağı yeri kendisi temin etmek zorundadır.    
 
B. GÜZ ve BAHAR dönemi Stajyer Öğrenciler; 
Staj Başvurusu için gerekli olan belgelerini staja başlayacağı tarihten en geç 1 ay önce; YAZ 
dönemi Stajyer Öğrenciler ise, Haziran ayının 1 ine kadar (Hafta sonu veya Resmi Tatil 

gününe denk gelirse, İlk iş günü mesai saati bitimine kadar) tamamlayarak iş yeri 
uygunluğunu Staj Program Koordinatörüne onaylattıktan sonra Öğrenci İşleri Bürosuna Staj 
Program Koordinatörlerine eksiksiz teslim edecektir. 
*Staj Başvurusunda gerekli olan belgeler düzenlenerek Yüksekokulumuzun internet Sitesinde 
ilan edilmiştir. Bunun haricinde staj başlangıcında başka belge istenilmemektedir.    
*Stajyer öğrenci, stajını staj başvuru belgelerinde belirttiği günler arasında yapmak 
zorundadır.    
*Staj süreleri; hafta sonu, resmi tatil ve bayram tatilleri düşülerek parmak hesabı yapılmak 
suretiyle veya 40 iş günü olarak hesaplanır.    
 
C. Staj esnasında dikkat edilecek hususlar;    
Stajına başlayan öğrenci, staja başladığı günden(başvuru esnasında belirtilen) itibaren en 
geç 5 iş günü gün içerisinde "EK:3 Staja Başlangıç Belgesi"ni işyerine onaylatarak elden, 
posta/kargo ile Yüksekokul Müdürlüğüne ulaştırmak durumundadır.    
 
D. Staj bitiminde dikkat edilecek hususlar;    
Stajını tamamlayan öğrenci;   



1. Staj Dosyasını ve EK-4 Formu 
2. Gizli Staj Başarı Formunu ( Staj Dosyasının içinde bulunmaktadır.) 

Elden,posta/kargo ile Yüksekokul Müdürlüğüne ulaştırmak durumundadır.   Staj dosyası ve 
EK-4 Formu, stajını tamamladığı günden(başvuru esnasında belirtilen) itibaren en geç 2 
hafta;   Gizli Staj Başarı Formunu ise, stajını tamamladığı günden(başvuru esnasında 

belirtilen) itibaren en geç 2 hafta içinde Yüksekokul Müdürlüğüne ulaştırması gerekmektedir. 

 
 

 
 


