
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU 
ÖĞRENCİLERİNİN İŞ YERLERİNDEKİ STAJLARINA İLİŞKİN YÖNERGE 

 
 

Amaç 

MADDE 1 – Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Maçka Meslek 
Yüksekokulu (Maçka MYO)’nda öğrenim gören öğrencilerin öğrenim süreleri içinde 
kazandıkları teorik bilgi ve laboratuvar uygulamalarında edinmiş oldukları becerileri ve 
deneyimlerini geliştirerek, görev yapacakları iş yerlerinde sorumluluklarını, iş ve üretim 
süreçlerini yeni teknolojileri tanımalarını sağlayacak usul ve esasları belirlemektir.   

 
Kapsam 

MADDE 2 – Bu Yönerge KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yurt içi yada yurt 
dışındaki iş yerlerinde yapacakları zorunlu staj çalışmaları ile ilgili faaliyet ve esasları kapsar.     

 
Dayanak 

MADDE 3 – Bu Yönerge 07/10/2017 tarihli ve 30203 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim 
Yönetmeliği” nin 33. maddesi gereğince hazırlanmıştır.  

 
Tanımlar 

MADDE 4 - Bu Yönergede adı geçen;  

a) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini, 
b) Meslek Yüksekokul: Maçka Meslek Yüksekokulunu,  
c) Müdür: Maçka Meslek Yüksekokul Müdürünü,  
d) Staj Komisyon Başkanı: Maçka Meslek Yüksekokul Müdürü tarafından görevlendirilen 

Müdür Yardımcısını, 
e) Meslek Yüksekokul Staj Komisyonu: Maçka Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından 

görevlendirilen Müdür Yardımcısı Başkanlığı’nda Bölüm Başkanlarından oluşan 
komisyonu, 

f) Bölüm Staj Komisyonu: Bölüm Başkanları tarafından görevlendirilen ilgili programdaki 
öğretim elemanlarından oluşan komisyonu, 

g) Staj: Öğrencilerin eğitim ve öğretimleri süresince kazandıkları teorik bilgi ve uygulama 
deneyimlerini geliştirmek amaçlı alanları ile ilgili işyerlerinde (kamu veya özel kurum ve 
kuruluşlarında) yaptıkları, mezun olması için başarı ile tamamlaması gereken uygulamalı 
çalışmalarını,  

h) Stajyer: Staj yapacak öğrenciyi, 
ı) Staj Yeri: Meslek Yüksekokul Staj komisyonu tarafından geçerliliği kabul edilen yurt içi 

yada yurt dışı kamu yada özel kurum ve kuruluşları, 



i) Staj Başvuru Formu: Staj yapacak öğrencinin öğrenci işlerinden temin edeceği staja 
başlayabilmesi için doldurması gereken formu  

j) Sigortalı işe giriş başlangıç belgesi: Stajyer öğrencinin Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından alacağı belgeyi  

k) Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu: Stajyer öğrencinin staj yapacağı kuruma 
öğrencinin değerlendirilmesi için verilmek üzere, Maçka Meslek Yüksekokulu öğrenci 
işlerinden alınacak belgeyi  

l) Stajyer Öğrenci Devam Çizelgesi; Stajyer öğrencinin staj yapacağı kuruma verilmek 
üzere Maçka Meslek Yüksekokulu öğrenci işlerinden alınacak belgeyi  

m) Staj Defteri; Stajyer öğrencinin staj yerinde yaptığı tüm çalışmaları gün gün kayıt altına 
aldığı defteri tanımlar.  

 
Meslek Yüksekokul Staj Komisyonu ve Bölüm Staj Komisyonları: 
MADDE 5- Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonu Maçka Meslek Yüksekokulu Müdürü 
tarafından görevlendirilen Müdür Yardımcısı Başkanlığı’nda ilgili bölümlerin Bölüm 
Başkanlarından oluşur. Bölüm staj komisyonu, bölüm başkanlarının sorumluluğunda en az üç 
öğretim elemanından oluşan komisyonu ifade eder. Birden fazla program bulunan 
bölümlerden her program için ayrı staj komisyonu kurulur.  
 
Meslek Yüksekokul Staj Komisyonunun Görevleri:  
MADDE 6-  
a) Stajın etkin ve verimli yürütülebilmesi için Bölüm staj komisyonları arasında 
koordinasyonu sağlayarak gerçekleşmesini sağlamak 
b) Yüksekokul öğrencilerini staj yönergesi hükümlerine ilişkin bilgilendirmek amacıyla 
toplantılar düzenlemek 
c) Stajda kullanılacak belge ve dokümanların zamanında düzenlenip, basılmasını ve 
erişilebilir olmasını sağlamak 
d) Öğrencilerin nerelerde staj yapabileceği ve bu staj yerlerine dengeli dağılımları hususunda 
yardımcı olmak  
e) Staj çalışmalarının denetlenmasi ve genel değerlendirmesini planlayarak organize etmek  
 
Bölüm Staj Komisyonu’nun Görevleri 

MADDE 7-  

a) İlgili bölümde staj çalışmalarını planlamak, koordine etmek, uygulamak ve sonuçları 
Meslek Yüksekokul Staj Komisyonuna bildirmek 
b) Staj yapacak öğrencileri; bu Yönerge hükümleri doğrultusunda yılda en az bir kez staj 
semineri düzenleyerek, staj konusunda bilgilendirmek ve mesleki bilgi ve donanımlarını 
geliştirecek uygun staj yerleri bulmaları için yönlendirmek 
c) Staj yapacak öğrencilerin hazırlayacakları belgeleri kontrol etmek, kontrol edilen belgeleri 
listeleyerek dosya halinde yüksekokul öğrenci işleri bürosuna süresi içinde teslim edilmesini 
sağlamak  
d) Stajın ilgili işyeri eğitim programına uygunluğunu inceleyerek doğrulamak 



e) Staj yapacak öğrencilerin sosyal güvenlik sistemine prim ödeme giriş ve çıkışlarının 
zamanında yapılmasını KTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ilgili birim elemanları 
tarafından takip etmek. 
f) Staj yerleri ile ilgili istatistiki bilgileri, yıllık staj raporunu ve öğrencilerin staj başarı 
durumlarını Meslek Yüksekokul Staj Komisyonuna sunmak. 
g) Staj sonunda staj defterlerini ve gerekli belgeleri inceleyerek değerlendirir ve sözlü 
mülakat yapmak koşulu ile öğrencilerin başarılı/başarısız olma durumlarını tespit eder.   
 
Staj Dönemleri ve Süresi  
MADDE 8 –  
a) Staj çalışmaları eğitim-öğretim dönemleri dışında yapılır. Staj dönemleri; 
Bölümlerin/Programların özelliklerine göre 2. (ikinci) ve 4. (dördüncü) yarıyılda, dönem sonu 
sınavları tamamlandıktan sonraki yaz döneminde, akademik takviminde ilgili eğitim öğretim 
yılının bitiş tarihinde başlar ve bir sonraki eğitim öğretim yılının başlama tarihinde son bulur. 
Ayrıca Güz ve Bahar Yarıyıl dönemleri arasında süre yeterli ise öğrenimleri devam eden 
öğrenciler stajlarını bu aralıkta da yapabilirler. Özel durumlarda stajın yapılacağı dönemler 
Yüksekokul Yönetim Kurulu veya Meslek Yüksekokul Staj Komisyonu tarafından belirlenir. 
Öğrenci gerekli koşulları sağladıktan sonra Meslek Yüksekokulu Bölüm Staj Komisyonu 
tarafından onay verildiğinde aynı iş yerinde stajını tamamlayabilir.  
b) Öğrenci stajını, staja başvuru koşullarını taşıması ve eğitim-öğretim programlarını 
aksatmamak koşulu ile yurtdışında bölümü ile ilgili alanda faaliyet gösteren bir kuruluşta 
ERASMUS vb. programlar aracılığı ile yada yurt dışı kurum/kuruluşlarda da yapabilir. Staj 
Yeri kabul belgesini Meslek Yüksekokul Staj Komisyonuna sunmak üzere Bölüm Staj 
Komisyonuna verir ve uygun görülen stajlar kurul tarafından onaylanır. 
c) Yüksekokulumuzda öğrencilerin diploma almaya hak kazanabilmeleri için Gıda İşleme 
Bölümü (Gıda Kalite Kontrol ve Analizi Programı ile Gıda Teknolojisi Programı), Kimya ve 
Kimyasal İşleme Teknolojisi Bölümü (Laboratuvar Teknoloji Programı ile Biyokimya 
Programı), Su Ürünleri Bölümü ve Veterinerlik Bölümü öğrencileri 40 (20 + 20) iş günü; 
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri (Turizm Otel İşletmeciliği Programı) Bölümü öğrencileri 
60 (30 + 30) iş günü meslekleriyle ilgili iş yerlerinde staj yapmış olmaları şarttır.  

d) Öğrenci bütün derslerini başarmış, buna karşın stajını henüz tamamlayamamış ise 
Yüksekokul Staj Komisyonun onayını alarak stajına herhangi bir ayda başlayabilir. 

e) İkinci sınıf ve daha üst sınıf öğrencileri bütün derslere yazılmış ve sınavlara girmiş olma 
koşuluyla stajlarının tamamını aynı staj döneminde yapabilirler. Birinci sınıf öğrencilerinden 
ise isteyenler yaz döneminde toplam staj sürelerinin yarısını yapabilirler ancak birinci sınıf 
derslerinin en az % 50 sinden devam zorunluluğunu sağlamış ve başarılı olması 
gerekmektedir. 

f) Resmi tatil ilan edilen günlerde staj yapılamaz.  
g) Özel iş yerlerinde iş yerinin ve Bölüm Staj Komisyonunun uygun görmesi halinde 
Cumartesi günleri de staj yapılabilir. Buna göre Staj dosyasını haftalık 6 günlük doldurabilir; 
Resmi kurumlarda staj yapan öğrenciler haftalık 5 günlük çalışmayı göz önünde bulundurarak 
doldurmaları gerekmektedir.  



h) Stajlara fiilen devam etme zorunluluğu vardır. İzinsiz, mazeretsiz 3 (üç) iş günü üst üste 
veya staj dönemi boyunca toplam 5 (beş) iş günü devamsızlık yapan öğrencinin stajı kabul 
edilmez. Ayrıca, stajyer öğrenciler, staj yaptıkları iş yerinin çalışma, iş koşulları ile disiplin ve 
iş emniyetine ilişkin kurallara uymak zorundadırlar. 
i) Belirlenen tarihler arasında staja başlamayan ve bitiş işlemlerini yapmayan öğrenciler bir 
sonraki staj döneminde staj işlemlerini yeniden yapmak zorundadır. 
j) Yüksekokulumuz Turizm ve Otel İşletmeciliği programı öğrencileri, gece vardiyası olan iş 
yerlerinde; Bölüm Staj Komisyonunun onaylaması ve eğitim-öğretim döneminde derslerini 
aksatmamak kaydı ile staj yapabilirler. Ancak bu madde Turizm Seyahat Acentalarında staj 
yapacak öğrenciler için geçerli değildir.  
 
Staj Muafiyeti 

MADDE 9-  

a) Öğrenim görülen alan ile ilgili özel işyerlerinde bağımsız çalışanlar ve kamu işyerlerinde 
çalışanlar staj muafiyetinden faydalanabilirler. Staj şartını sağlayan yerlerde geçmişe yönelik 
SGK’dan eğitim gördüğü meslek grubu ile ilgili alanda en az 3 (üç) aylık sigortalı çalıştığına 
dair belgesi olan öğrenciler öğrenci işlerinden staj muafiyet formunu alıp ilgili yetkili 
kişi/kişilere onaylatarak Meslek Yüksekokul Staj Komisyonuna bu belge ve durumu bildiren 
bir dilekçe ile birlikte başvuru yapar. Staj komisyonun uygun görmesi ve bu belgeyi 
onaylaması halinde ilgili öğrenci stajdan muaf tutulur.  
b) Yüksek Öğretim Kurumlarından yatay geçiş ile gelen öğrencilerin staj durumu, muafiyet 
başvuru dönemi esnasındaki başvurusunda incelenir ve muafiyet olup olmadığına karar 
verilir.  
c) Çift ana dal yapan öğrencinin ikinci ana dal programındaki staj durumu Bölüm Staj 
Komisyonu tarafından değerlendirilir ve muaf tutulacak ise Staj Komisyon Başkanı tarafından 
Müdürlüğe bildirilir. 
d) Engellilerin % 40’lık engelli olduklarını beyan etmesi durumunda ilgili öğrenci stajdan 
muaf tutulur.   
 
Staj Kontenjanı  

MADDE 10 –  Öğrencilerin yüksekokulda eğitim gördüğü alan ile ilgili kamu kurumları ve 
özel kuruluşlarının Yüksekokula ayırdığı staj kontenjanlarına yönlendirilecek öğrenciler 
Bölüm Staj Komisyonunca belirlenir, Meslek Yüksekokul Staj Komisyonu tarafından 
onaylanır ve yürürlüğe girer. Kontenjan yetersizliği nedeniyle staj yeri bulunamayan 
öğrencilerin, kendi olanakları ile bulacakları staj yerleri Yüksekokul Staj Komisyonunda 
onaylandıktan sonra ilgili yerde staja başlamasına izin verilir.  

 
Staj Yeri Nitelikleri 

MADDE 11 – Staj Yerinin nitelikleri ilgili Bölüm Staj Komisyonu tarafından belirlenir ve 
Meslek Yüksekokul Staj Komisyonu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.  

 



Yüksekokulumuzdaki Bölüm/Programların staj yapabilecekleri kurumlar aşağıda 
belirtilmiştir.  
 
MADDE 12 - Biyokimya Programı: Stajlar, staj komisyonlarınca uygun görülen ve 
kimyasal, biyokimyasal, mikrobiyolojik, toksikolojik vb. analizlerin en az birinin yapıldığı 
sağlık, biyoteknoloji, ilaç, kozmetik laboratuvarları ile çevre araştırma merkezleri gibi özel ve 
kamu sektöründeki laboratuvarlarda yapılabilir. Bunlar; 
a) Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinde 
b) Kamu ve Özel Hastanelerde 
c) Özel Kliniklerde 
d) Patoloji ve Biyokimya Laboratuvarlarında olabilir. 
 
MADDE 13 - Laboratuvar Teknolojisi Programı: Stajlar, bölüm staj komisyonlarınca 
uygun görülen;  
a) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının laboratuvar kısımları,  
b) Devlet Su İşleri,  
c) Tarımsal Araştırma Enstitüleri,  
d) Gıda Kontrol Laboratuvarı ve Tarım Bakanlığına bağlı diğer laboratuvarlarında,  
e) Atık Su Arıtma Tesisleri,  
f) Zirai Mücadele Enstitüleri,  
g) Toprak-su-bitki, gübre analizleri yapan laboratuvarlar,  
h) Her türlü gıda, ilaç, tarımsal girdi üreten akredite olan yada akredite olmayan 
fabrikalar/laboratuvarlar,  
i) Belediye bünyesinde kurulan laboratuvarlar,  
j) Üniversitelerin ilgili bölüm laboratuvarları,  
k) Yem fabrika laboratuvarları vb. yerlerde yapılabilir. 
 
MADDE 14 - Gıda İşleme Bölümü: Stajlar, Bölüm Staj Komisyonunca uygun görülen; 
bünyesinde Gıda Mühendisi, Kimyager, Kimya Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Veteriner gibi 
alanında uzman ve yeterli önderlik yapabilecek personeli bulunan aşağıda belirtilen 
kurum/kuruluşlarda 20 gün işletme ve 20 gün laboratuvar stajı yapabilir. Öğrenci üretim ve 
laboratuvarı bünyesinde barındırıyor ise her iki stajı da aynı yerde yapabilir.    
 
a) Uygun büyüklükteki özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait gıda üretim işletmelerinde, 

b) Gıda katkı maddesi üretim işletmelerinde, 

c) Uygun büyüklük ve şartlara sahip hazır yemek üreten (Catering) firmalarında, 

d) Kontrol ya da araştırma amaçlı kurulmuş, kamu kurum ve kuruluşlarına ait gıda 
kalite/kontrol laboratuvarları ile akredite özel gıda laboratuvarlarında laboratuvar stajı 
yapılabilir. 

e) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinin Kontrol Şube 
Birimleri/Müdürlükleri, İlaç firmaları, Belediyeler ve belediyelere bağlı su kalite-kontrol vb. 



laboratuvar birimleri ve Zabıta Müdürlükleri, Gıda İşleme öğrencilerinin staj yapamayacağı 
yerlerdir.  

 
MADDE 15 - Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü: Stajlar, staj komisyonlarınca 
uygun görülen;  
 
a) Konaklama tesisleri: (3, 4 ve 5 yıldızlı oteller veya tatil köyleri) 
b) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli 1. sınıf lokantalar 
c) Turizm Bakanlığı  
d) Kongre-konferans merkezleri  
e) Turizm enformasyon merkezleri  
f) Turizm ve seyahat acenteleri  
g) Üniversitelerin konaklama veya sosyal tesislerinde 
h) Bölüm staj komisyonu tarafından uygun görülen diğer turizm işletmelerinde yapılabilir 
 
MADDE 16 - Veterinerlik Bölümü: Veterinerlik bölümü öğrencilerin staj yapabilecekleri 
kamu ve özel kurum/kuruluşlar aşağıda sıralanmıştır;  
 
a) Kamu ve Özel Kurum, şahıs veya şirket Hastanelerinin Merkezi Laboratuvar birimlerinde 
(Biyokimya, Mikrobiyoloji Hematoloji vb.) 
b) Hıfzıssıhha enstitüsü müdürlüğü kapsamında halk sağlığı Laboratuvarlarında 
c) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri, Hayvan 
Sağlığı Şube Müdürlükleri 
d) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Veteriner Kontrol Enstitüleri 
e) Kamu - Özel Gıda Kontrol Laboratuvarları 
f) Klinik Veteriner Hekimliğe hizmet veren Laboratuvarlarda 
g) Özel Veteriner Patoloji Laboratuvarları 
h) Kamu ve Özel kurum, şahıs veya şirket Hayvan Hastaneleri 
i) Yurt içi ve yurt dışındaki Veteriner Fakültelerinin ilgili uygulamalı anabilim dallarında 
j) Resmi ve özel araştırma veya uygulama çiftliklerinde 
k) Hayvan yem sanayiinde 
l) Balıkçılık işletme tesislerinde  
m) Arıcılık enstitülerinde 
n) Resmi ve özel hayvansal üretim yapan çiftliklerde 
o) Özel Veteriner Klinik ve Polikliniklerinde  
p) Veteriner İlaç Firmalarında 
r) Kamu - Özel Hayvancılık ve Hayvancılığa Dayalı İşletmeler veya şirketlerde 
s) Hayvansal Gıda Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler veya şirketlerde (et, süt, bal, 
yumurta ve balık ürünleri üretim ve işleme Fabrikaları) 
t) Resmi ve özel mezbaha ve kombinalarda,  
u) Belediyelerin Veteriner İşleri Müdürlüğü ve ilgili servislerinde 
v) Hayvanat Bahçesi, Hayvan Rehabilitasyon Merkezleri ve Akvaryumlarda 
 



 
MADDE 17 - Tüm Bölüm/Programlardaki öğrenciler Bölüm Staj Komisyonunun önerisi 
doğrultusunda Meslek Yüksekokul Staj Komisyonunun kabul edeceği diğer kamu kurumları 
ve özel kuruluşlarda staj yapabilir. 
 
MADDE 18 - Öğrencilerin staj yapacağı kurum ve kuruluşlardaki eğitici personelin alanı ile 
ilgili uzman bir personel olması gerekmektedir. Bu koşulun sağlanmaması durumunda 
öğrencinin yapmış olduğu staj geçersiz sayılacaktır.   
 
 
Stajın Yürütülmesi 

MADDE 19 -  

a) Öğrenciler staj süresince Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 
hükümlerine; staj yaptığı kurumun çalışma ilkelerine, iş koşulları, disiplin ve iş güvenliğine 
ilişkin kurallara ve yasal düzenlemelere uymak zorundadır. Bu kuralları ihlal edenlerin stajları 
geçersiz sayılır. 
b) Öğrenci staja başlamadan önce Bölüm Staj Komisyonunun onayını almak zorundadır. 
Bölüm Staj Komisyonunun onayı olmadan başlanan stajlar geçerli değildir ve 
değerlendirmeye alınmaz. Staj yeri, Bölüm Staj Komisyonu tarafından onaylanan öğrenci, 
onaylanan iş yerinde staja başlamak zorundadır.  
c) Öğrenci staj yapmak istediği iş yerinin adını, adres ve iletişim bilgilerini, stajın başlama ve 
bitiş tarihlerini içeren Staj Başvuru Formunu doldurup imzalayarak staj başlangıç tarihinden 
en az bir ay (30 gün) önce Bölüm Staj Komisyonuna 3 (üç) nüsha olarak başvurur. Öğrencinin 
başvurusu Bölüm Staj Komisyonu tarafından incelenerek ve gerektiğinde staj yeriyle ilgili 
detaylı bilgiler istenerek stajın o kurumda yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Daha sonra 
ilgili formun onaylatılması için Staj Komisyon Başkanına yönlendirilir.  
d) Staj Başvuru Formu stajın yapılacağı kurum/kuruluş tarafından onaylandıktan sonra Staj 
komisyon başkanı tarafından imzalanır ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığına formda belirtilen tarih aralığında öğrenci İş Kazası ve Meslek 
Hastalığı Sigortasının yapılması için staja başlamasına en az 5 gün öncesinden olacak şekilde 
teslim edilir ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde İş Kazası ve Meslek Hastalıkları 
Sigortası veya Sosyal Güvenlik Sigortası işlemleri başlatılır. 
e) Staj evraklarını zamanında teslim etmeyen aday stajyerler sosyal güvenlik sistemine 
girişleri yapılamadığından staja başlayamaz.  
f) Staja başlayan öğrenci, KTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bilgi vermeden ve 
onay almadan staj yerini değiştiremez, değiştirdiği takdirde yapılan staj geçersiz sayılır.  
g) Başarısızlık nedeniyle tekrar edilmesi zorunlu olan stajların, aynı staj yerinde yapılıp 
yapılamayacağı Meslek Yüksekokul Staj Komisyonunun kararına bağlıdır.  
h) Staj yapan öğrenciler gerekli hallerde Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulunca 
görevlendirilen Öğretim elemanları tarafından gitmek suretiyle veya farklı yöntemlerle staj 
yerlerinde denetlenebilir. 



i) Stajyer öğrenciler, staj yaptıkları kurumlara karşı kendi kusurları nedeni ile verecekleri 
zararlardan dolayı sorumludur. Bu durumlarda Maçka Meslek Yüksekokulu’nun herhangi bir 
sorumluluğu yoktur.  
j) Öğrenciler staj süresince yaptığı çalışmaları mürekkepli kalem ile staj defterine kaydeder. 
Gerekli resim ve şekiller teknik resim kurallarına uygun olarak çizilerek staj defterine 
yapıştırılır. Staj defterinin ilk sayfasında çalışılan günler ve yapılan işler tek tek 
belirtilmelidir. Staj defteri ve ekleri staj yapılan yerin ilgili teknik elemanına (işyerindeki 
alanı ile ilgili uzman personele) onaylatılır. Yurt dışında staj yapmış öğrenciler staj 
defterlerini İngilizce hazırlamak zorundadır. Staj dosyasının kapak sayfasında işyerinin mühür 
yada kaşesi,   dosyanın diğer sayfalarında da teknik elemanın varsa kaşesi yoksa isim, 
soyisim, unvan bilgisi ve imzası zorunludur. 
k) Staj ile ilgili tüm duyurular Yüksekokul web sayfasında ve ilgili Bölüm panolarında ilan 
edilir. 
 
Staj değerlendirilmesi 

MADDE 20 –  

a) Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu ve Stajyer öğrenci Devam Çizelgesi işyeri staj 
sorumlusu tarafından, öğrencinin ilgisi, başarısı, devamlılığı ve diğer durumları 
değerlendirilerek doldurulur ve imzalanarak, mühürlü ve imzalı zarf içinde Meslek 
Yüksekokul Staj Komisyonuna gönderilir. Bu formların yanı sıra Bölüm Staj Komisyonu, 
Staj Yeri Yetkilisinin ilave etmek istediği görüşleri de değerlendirmeye dahil edebilir. Stajyer 
öğrenci Değerlendirme Formunda staj yetkili personelin yaptığı değerlendirmeden alınan 
puan, öğrencinin staj dersinden alacağı nihai not değildir. Stajın geçerli olup olmadığının 
kabulü ve not verme işlemleri Bölüm Staj Komisyonu tarafından oluşturulan komisyonlar 
tarafından öğrencinin sözlü mülakatı, konuya hakimiyeti, staj defterinin hazırlanışı ve mülakat 
esnasındaki genel tavrı dikkate alınarak belirlenir. Bu değerlendirme sonucunda komisyon 
stajın uygun görülmesi halinde tamamını kabul edebilir yada eksiklik görülmesi halinde bir 
kısmını/tamamını geçersiz sayabilir.  
b) Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu ve Stajyer Öğrenci Devam Çizelgesi eksik 
doldurulmuş ya da Meslek Yüksekokula ulaşmamış öğrencilerin stajları kabul edilmez. 
Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu ve Stajyer Öğrenci Devam Çizelgesi postadaki 
kayıplarından ve gecikmesinden Meslek Yüksekokul çalışanları hiçbir şekilde sorumlu 
tutulmaz.  
c) Değerlendirme esnasında gerekli evrak yada staj defterinde görülen eksiklikler sonucunda 
stajyer öğrenciden düzeltme istenilebilir. Staj defterinde düzeltme istenen öğrenci, düzeltme 
istenen tarihten itibaren en geç 1 ay (30 gün) içinde istenen düzeltmeyi gerçekleştirmek 
zorundadır. Aksi takdirde stajı reddedilmiş sayılır. Bu süre sonunda öğrencinin durumu, 
Bölüm Staj Komisyonu tarafından tekrar değerlendirilir.  
d) Staj notunu verme yetkisi Bölüm Staj Komisyonundadır. Değerlendirme, “Mesleki 
Deneyim” dersinin "Geçti" ya da "Kaldı" şeklinde yapılır. Staj değerlendirmesi ilgili bölüm 
staj komisyonu tarafından hazırlanan Staj Genel Değerlendirme Formu ile İşyeri 



Değerlendirme puanı, Staj Defterinin içeriği, varsa sözlü/yazılı sınav veya sunum gibi 
değerlendirme araçları dikkate alınarak 100 üzerinden yapılır.  
e) Stajlarını başarıyla tamamladıkları, Bölüm Staj Komisyonunun kararı ile belirlenen 
öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki hükümler doğrultusunda mezuniyete 
hak kazanmış sayılırlar.  
f) Bölüm Staj Komisyonu tarafından stajı başarısız bulunan zorunlu staja tabi öğrenci, stajı bir 
sonraki dönemde yeniden tekrarlar.  
g) Bölüm Staj Komisyonu tarafından stajların değerlendirilmesi işlemi yılda dört (4) kez 
olmak üzere Haziran, Ağustos, Eylül ve Kasım aylarında yapılır. İlgili tarihler her yılın ikinci 
ayında Maçka MYO web sayfası ve bölüm panoları aracılığı ile ilan edilir.  
h) Staj dosyaları her yıl en geç Aralık ayı sonuna kadar Bölüm Staj Komisyonuna teslim edilir 
ve kayıt altına alınır. Ayrıca Bölüm staj komisyonunca Yüksekokulun web sayfasında ve 
bölüm duyuru panolarında ilan etmek kaydı ile daha önce bir tarihte staj dosyalarının teslim 
edilmesini isteyebilir. Süresi içinde staj dosyasını teslim etmeyen öğrenci stajını yapmamış 
sayılır. Aksi halde, staj tamamlanmamış kabul edileceğinden öğrenci mezun olamayacak ve 
stajını yapmak üzere o dönem için tekrar ders yazılımı zorunludur. 
 
 
Staj Yapacak Öğrencilerle İlgili Meslek Yüksekokulu ve İşyeri Sorumlulukları 

MADDE 21 -  

a) Maçka Meslek Yüksekokulu, KTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca stajyer 
öğrencilerin başvurusu ile zorunlu stajları süresince kanunlar çerçevesinde sigorta işlemlerinin 
yapılmasını sağlar.  
b) Stajyer öğrenci kabul edecek işyerleri, kendi personeline tanıdığı olanaklardan stajyer 
öğrencilerinde yararlanmasını sağlar. Stajyer öğrencilerin konaklama ve beslenme 
gereksinimlerinin karşılanması ve staj yerinin sosyal olanaklarından yararlanması konusunda 
özen gösterir.  
 
Staj Belgelerinin Saklanması  

MADDE 22 - Kabul edilen staj defterleri, kabul tarihinden itibaren iki yıl süresince Maçka 
Meslek Yüksekokulu arşivinde saklanır.  

Yürürlük  

MADDE 23 - Bu Yönerge Maçka Meslek Yüksekokul Kurulu tarafından kabul edildiği 
tarihten itibaren yürürlüğe girer.  

 

Yürütme 

MADDE 24 - Bu Yönerge Maçka Meslek Yüksekokul Müdürü tarafından yürütülür. 


