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AMAq

MADDE l- Bu staj ilkeleri, Siileyman Demirel Universitesi Yalvag Biiytikkutlu
Uygulamah Bilimler Ytiksekokulu'nda <ifrenim gdren d[rencilerin efitim-dlretim
programlaflnda yer alan teorik konulan uygulama sahasmda gdrmeleri, meslekleri ile
ilgili olarak kazanmrq olduklan bilgi ve becerileri gergek gahqma hayatrnda
uygulayabilme ve mezuniyet soffasr ig hayatrna krsa bir stirede uyum sallayabilme
becerilerini kazandrrmak amacryla dprenciyi deneyim sahibi yapacak stajlann
gergekleqtirilmesinde uyulmasr gereken ilkeleri belirler.

KAPSAM

MADDE 2- Siileyman Demirel Universitesi Yalvag Biiytikkutlu Uygulamah Bilimler
Ytiksekokulu'nda o[renim goren o[rencilerin yurtigi ve yurtdrqrndaki igyerlerinde
yapacaklan staj uygulamalan ile ilgili faaliyet esaslan kapsar.

DAYANAK

MADDE 3- Siileyman Demirel Universitesi Yalvag Btiyiikkutlu Uygulamah Bilimler
Y.tiksekokulu staj ilkeleri, 2547 sayir Yiiksekdlretim Kanunun ve Siileyman Demirel
Universitesi Lisans O[retimi Staj Ycinergesine grire hazrrlanmr$ bulunmaktadrr.

WrsnroKUL srAJ KURULU
MADDE 4- Ytiksekokul Staj Kurulunda; Yiiksekokul Muditua, Boltim Bagkanlan ve
b<iltimlerarasr koordinasyonu sa[lamak iizere Yiiksekokul Miidurii tarafindan
"Ytiksekokul Staj Koordinatdrii" olarak gdrevlendirecek bir dsretim elemam yer alrr.

WrsnxoKUL srAJ KURULUNUN connvmni
MADDE 5- (1) Yiiksekokul d$rencilerinin bu ydnetmelik hiiktimleri do!rultusunda
staj yapabilmeleri igin gerekli bilgilendirmeyi sa[lamak iizere toplantrlar diizenlemek,
(2) Stajda kullamlacak basrh evrakrn zarrnnrnda dtizenlenip basrlarak hanr hale
getirilmesi
(3) Staj kogullanm ve staj takvimini belirlemek ve ilan etmek
(4) staj yapacak dprenci sayrsml, staj yerini ve dzelliklerini belirlemek
(5) Staj gahgmalannr denetlemek
(6) Staj yaprlan iqyerleri ile iqbirlili ve koordinasyonu sallamak
(7) Staj gahgmalarrrun genel defierlendirmesini yapmak
(8) Gerekli gdrdtilu takdirde stajla ilgili miilakat ve uygulamalar diizenlemek



noltinn sTAJ ronnisyoNu
MADDE 6- Her b<iltimde tisrencilerin staj ile ilgili iqlerinin kesintisiz, sorunsuz ve
zamanrnda yiiriitiilmesini sallamak tizere bir komisyon kurulur. Staj komisyonu;
Boliim Baqkam, bdli.im baqkammn gdrevlendirecepi bir cilretim elemani ve akademik
damgmandan olugur.

n0lUvr srAJ KoMisyoNUNUN connvlnni
MADDE 7- (l) Bdliim staj komisyonu efitim-rigretim yrh baqlamadan dnce
hazrrhklanru yapar
(2) Bdliim staj komisyonlart Yiiksekokul Staj Kurulunun belirleyeceli gdrevleri yerine
getirir
(3) Her ddnem igin Yriksekokul Staj Kurulunca belirlenen giinlerde toplanarak teslim
edilmig olan staj dosyalarr ve staj yapmakta olan dlrenciler hakkrnda genel
de$erlendirmeler yapar
(4) Bdltirnler nezdinde stajlarrn ydnergede belirtilen usul ve htiktimlere uygun bir
gekilde ytirtitiilmesi igin gerekli tedbirleri alrr
(5) Bdliim <i[rencilerinin stajla ilgili sorunlanrun ivedilikle giderilmesini saplar.
Sorunlar bdltim baznda gdziilemeyecekse Yiiksekokul Staj Kuruluna iletir
(6) Oprencilere staj yeri temini igin ilgili kurum ve kuruluglarla iqbirligi yapar
(7) Ogrencilerin staj yerlerinin dalrhmrm yapar
(8) Bdliimde staj uygulamasrna kafllan ci[rencilerin staj baqanlarrm delerlendirir ve
staj de[erlendirme formunu birlikte doldurarak imzalar

STAJ iT,N iICiIi CNNNT, HUSUSLAR

MADDE 8- (1) Btitiin Ytiksekokul d[rencileri staj yapmak zorundadr. Staj
uygulamasrm tamamlamayan cilrenciye diploma veya gegici mezuniyet belgesi
verilmez.
(2) Olrenciler stajlarrnt altmcr yartyrl sonunda yaparlar ve bu tarihten itibaren ttim
derslerini tamamlayan dlrenciler en geg 1 yrl iginde stajlanm yapmakla ytikiimliidth.
(3) Zorunlu nedenlerle (sa!hk, grev, igyerinin kapanmasr) ara verilen stajrn geri kalan
siiresi yer ve zaman tespiti yaprlarak akademik damqmanm cinerisi ve Bdliim Staj
Komisyonunun onayl ile daha sonra tamamlattrrrlrr.
(4) O[renci staj yeri araqtrrmalarm her zarrran yapabilir. Ancak staj yaprlacak yerin
kesin tespiti, staj yaprlacak d<inemin bir dnceki yarryrl baqrnda Yiiksekokul Staj
Kurulu tarafindan ilan edilen koqul ve takvime uygun olarak dsrencinin bu ydndeki
talebi ve akademik damqmarun olumlu gdrtiqti doprultusunda yaprlrr.
(5) O[renciler azarni cifrenim stireleri iginde stajlanm tamamlamak zorundadrrlar.
Olrenciler butiin derslerinden baqanh olsalar bile staj yapacaklan siireler igin kayrt
yenilemek ve katkr paylanm/dfrenim ticretlerini (harglannr) ridemek zorundadrrlar.
Staj.komisyonunca baqansrz veya eksik olarak deperlendirilen <ilrenci mezun olamaz.
(6) Olrencilerin alttan derslerinin olmasr staj yapmalanna engel degildir.
(7) Staj uygulamalan efitim-d[retim ddnemleri drgrnda yaprlabilir. Olrenci biitiin
derslerini baqanyla tamamlamrq buna kargrn stajrm heniiz tamamlamamrq ise
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Yiiksekokul Staj Kurulunun onayrru alarak stajrna herhangi bir ayda baglayabilir.



srAJ sUnrsi
MADDE 9- (1) Ytiksekokullarda dlrencilerin diploma almaya hak kazanabilmeleri
igin staj siiresi bdliimiin niteligine g<ire kesintisiz 30 iqgtintinden (240 saat) az olatnaz.
Bir tam iqgiinii 8 saat olarak hesaplamr. Olrenciler staj uygulamasrna gittikleri
iqyerlerinde gahpma saatlerine uymak zorundadrrlar. Stajyer olrencinin haitada 40
saatten fazla gahqmasr, fazla mesai yapmasl veya gece vardiyasrnda gahgmasr staj
siiresinden sayrlmaz. Fazla mesaiye kalmak cilrencinin tercihidir *Cat-l iqgiinii
iginde gahgma saati 8 saat olarak hesaplanacalr igin fazla galqma si.iresinin staj
stiresinden dtiqiilmesi sdz konusu degildir.
(2) Bir hafta 5 iqgtinu olarak kabul edilir. Cumartesi gtinti, iggtinii olarak gahqrlan
iqyerlerinde Cumartesi giinti de iqgiinii olarak kabul edilir.
(3) Ogrgnciler staj yerlerinde *.uk Bdlum Staj Komisyonunun onaymdan sonra staja
baqlayabilirler. Bu onay olmadan staja baqlayan rilrencilerin galiqtrklan stire staj
siiresinden dtigtilmez. Staj stiresi Bdliim Staj Komisyomrnun onay tarihinden itibaren
baglar.
(4) Belirtilen tarihler arastnda staja baqlama ile ilgili iglemlerini tamamlamayan veya
stajrnda bagansz sayrlan <ifrenciler bir sonraki drinemde staj gahqmasmr tamamlar.
(5) O[renciler stajlara fiilen devam etmek zorundadrlar.-lzinsiz ve mtveretsiz 3
iqgtinii iist flste veya staj ddnemi boyunca toplam 5 iqgtinu devamsrzhk yapan
dprencinin stajr kabul edilmez ve Olrenci baqansrz kabul edilir. Aynca staj yapan
dlrenciler staj yaptrklarr iqyerlerinin qahqma kogullan, iq koqullarr ile disiplin ve ig
emniyet kurallanna uymak zorundadrrlar.

STAJ YERi

MADDEIO- (1) Staj yeri bulma sorumlululu temelde dlrenciye aittir. Olrencilerin
temin edip <inerdili staj yerinin uygun olup olmadrprna ilgili Bdltim Staj Komisyonu
karar verir. Zorunlu durumlarda staj yeri yiiksekokul tarafindan dnerilebilir veya
belirlenebilir.
(2) Olrenciler Bdliim Staj Komisyonunun uygunluSunu kabul ettili kamu kurum ve
kuruluqlan ile 6zel sektcir igletmelerinde veya iiniversite biinyesinde staj yapabilir.
(3) Yiiksekokul oSrencileri yapmak zorunda olduklan staj gahgmalanm normal
dpretim programml aksatamayacak gekilde yurtdrgrnda da yapabilirler. Yurtdrqrnda
staj yapacak <i[renciler tiim giderlerini kendileri karqrlamak zorundadrrlar. Ogrenci
yurtdtgr kabul belgesini ilgili akademik damqmanrna verir ve bu talepler Ytiksekokul
Staj Kurulunca delerlendirilerek yurtdrqrnda staj yaprhp yaprlamayaca[rna karar verir.
Yurtdrgrnda stajrm tamamlayan dlrenci staj ile ilgili belgelerini akademik damgmanma
verir, uygun gdrtilenler onaylanarak staj yaprlmrg kabul edilir.
(a) Staj gahqmasr bagladrktan soffa yiiksekokulun bilgisi ve onayr olmadan staj yeri
deligtirilemez.

STAJ BA$VURUSU VE STAJA BA$LAMA

MADDEII- (1) O[renciler bulduklan staj yerlerini 2 adet foto[raf (her dosya igin)
ve bdliim sekreterliklerinden alacaklarr zorunlu staj formunu doldurarak stajrn
baqlama tarihinden en az 30 gtin once ve akademik danrqmanlanna onaylatarak Boltim
Staj Komisyonuna ulagtrrrrlar.
(2) Oprenciler tarafindan bulunan staj yerlerinin uygunlugu B0ltim Staj
tarafindan onaylamr ve dlrencilere ilan edilerek kesinlik kazam.



(3) Olrenciler staj yapacaklan kurumdan alacaklan onayh zorunlu staj kabul
formunu Yi.iksekokul Staj Kurulu tarafindan ilan edilen koqul ve takvime uygun
olarak akademik damqmanlanna verirler.
(4) Akademik danrqmanlar zorunlu staj kabul formunda belirtilen staj baglama ve
bitig tarihlerini, en geg stajrn baglamasrna t hafta kala Ytiksekokul Sekreterliline
bildirerek dlrencinin yurtigi staj igin sigorta giriq ve grkrg iqlemlerinin yaprlmasrru
sa$lar.
(5) Staj yapacak her dlrenciye her staj siiresi igin fotopraflr ve soluk damgah bir
"stajyer O[renci Deferlendirme Formu" (pratik Sicii Eigi; ve ..6!renci bevam
Qizelgesi" Ytiksekokul Olrenci iqleri tarafindan verilir. Ogrenci belerlendirme
Formu <ilrenci tarafindan ilgili staj yerine verilir. Staj yeri amiri sicil fiqlerini
doldurarak taahhritlii o larak Yiiks ekokul Miidii rliifiin e g<inderir.

STAJ DOSYASI

MADDE 12- Staj yapacaklarr yerler kesinlegen d[renciler staj dosyalarrnr akademik
damqmanlanndan alrrlar. Staj dosyalan dlrenciler tarafindan staj yapacaklan kurum
yetkilisine teslim edilir.

STAJ DOSYALARININ TESLIMi

MADDE 13- (1) Osrenciler staj dosyalarrndaki deferlendirme formlannrn staj
stiresince yetkili amirleri tarafindan eksiksiz bir gekilde doldurulmasmr ve staj
bitiminde Yiiksekokul Miidtirliigrine teslimini takip ederler. Staj dosyalanrun en geg
staj bitimini takip eden yarryrhn tigiincri haftasrna kadar akademik damqmana
gdnderilmesi gerekmektedir.
(2) Staj dosyast, staj bitiminde ya kurum tarafindan akademik damqmana posta ile
g<inderilmeli ya da o[renci tarafindan kurumun kaqesini ta$ryan kapah bir zer:f iginde
akademik dampmana getirilmelidir.
(3) iadeli Taahhtitlu olarak gdnderilen postalar harig, diger posta gecikmelerinden
veya dosyalarm okula ulaqmamasrndan rilrenci sorumludur. Dosyalann zamamnda
teslim edilmemesi durumunda staj gegersiz kabul edilir.
(4) Staj dosyalan ve igyerinden gelen sicil fiqleri Bdliim Staj Komisyonu tarafindan
incelenir. Gerekli griruldufti takdirde oprenciye mi.ilakat ve uygulama yaptrnlabilir.
Yete.rli gdriilmeyen stajlar krsmen veya tamamen iptal edilebilir.
(5) O$rencilerin ders kayrt ddnemi baglamadan dosyalanm teslim etmeleri mezun
olacak durumdaki dfrencilerin lehinedir. Aksi halde staj tamamlanmamrg kabul
edileceSinden dsrenci mezun olamayacak ve stajrn yapmak :d.zerc o ddnem igin tekrar
ders kaydr yapmasl gerekecektir.

STAJLARIN DEGERLENDIRILMESI VE SONUQLANDIRILMASI

MADDE 14- (1) O[rencilerin yaptrklan staj igin bir staj raporu tutmalan zorunludur.
(2) Oprenciler hazrlayacaklarr staj raporlanm staj Uiiimini izleyen yanyrhn iigiinc1
haftasrna kadar akademik damqmana teslim etmek zorundadrlar. Teslim edilen staj
raporlan de$erlendirilmek izere B6him staj Komisyonuna iletilir.
(3) Staj evrakr (staj dosyasr ve staj raporu) Bdliim Staj Komisyonu
incelenerek cilrencinin stajr "baqanh" veya "bagarlslz,' olarak



Delerlendinne sonucu staj deSerlendirme formuna iqlenir ve komisyon tiyeleri
tarafindan imzalamr.
(4) Yaprlan delerlendirmeler ilan edilmek iizere izleyen yanyrl iginde Ytiksekokul
Staj Kuruluna iletilir ve akademik dampmam tarafindan yanyrl sonunda not giriqleri
yaprlrr.

STAJ KOMiSYONUNA iTiruZ

MADDE 15- O[renciler staj delerlendirme sonuglanna, sonuglarrn ilamndan itibaren
15 giin iginde Ytiksekokul Miidiirliigtine dilekgeyle bagvurarak itiraz edebilirler.
itirazlar Ytiksekokul Staj Kurulu tarafindan incelenerek sonuglandmlrr. Itirazlar,
baqvuru tarihinden itibaren en geg l5 giin iginde karar baflanrr.

YATAY GEqi$LE YAPILAN STAJLAR

MADDE 16- Yatay gegigle gelen ve b<iltimlerine intibakr yaprlan d[rencilerin
geldikleri yiiksekokulda yaptrklan stajlann gegerlili$, akademik danrqmamn dnerisi
ile Bdliim Staj Komisyonu tarafindan karara baflamr.

STAJ BELGELERININ SAKLANMASI

MADDE 17- (1) Kabul edilen staj evraklan kabul tarihinden baqlamak iizerc Bdliim
Baqkahhprnca belirlenen yerde 2 yrl stireyle saklamr. Saklama stireleri dolan staj
evraklan Bdltim Bagkanh[rnca uygun gdrtilen bir qekilde imha edilir.
(2) Staj kabul tarihinden itibaren 2 y:Jtn sonunda yaprlan staj ile ilgili rifrenci itirazlarr
higbir gekilde kabul edilmez.

STAJ UCNTTi

MADDE 18- (l) Siileyman Demirel Universitesi staj yapan <ifirencilerine staj
siiresince herhangi bir ticret <idemesi yapmaz. Osrencilerin staj yaptrklarr ilgili
kurumlarla aralannda yapacaklan mali iligkiler Siileyman Demirel Universitesini ve
Yalvag Btiytikkutlu Uygulamah Bilimler Ytiksekokulunu ballamaz.
(2) Stajyerlerin staj yaptrklarr kurumlara karqr kusurlan nedeniyle verecekleri
zanrlar dan Universite sorumlu de Eildir.

vUnUnr,tir
MADDE 19- Bu staj ilkeleri Siileyman Demirel Universitesi Senatosunca kabul
edildili tarihten itibaren ytiriirlii[e girer.

vUnUrun
MADDE 20- Bu staj ilkeleri htiktimlerini Yalvag Biiytikkutlu
Ytiksekokulu Miidtirti ytiriittir.

Uygulamah


