
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ  

SEYRANİ ZİRAAT FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 
MADDE 1- Bu Yönerge, Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 22. maddesi uyarınca 

hazırlanmış olup, 01.06.1967 tarih ve 2610 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış “Bakanlıklara bağlı ve Bakanlıklarla ilgili 

kurumlarda öğrencilerin yapacakları staj çalışmalarını düzenleme yönetmeliği” ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanununun ilgili maddelerini içerir. 

MADDE 2- Stajın amacı; her öğrencinin öğrenim gördüğü lisans programı ile kendi konularında yurtiçi-yurtdışı kamu ve 

özel kurumlara ait işyerleri ile Yüksek Öğretim Kurumlarının ilgili birimlerinde yürütülen çeşitli çalışmalara katılarak 

uygulama alanında bilgi ve becerilerini geliştirmek, mesleki görgülerini arttırmak ve pratik tecrübe kazanmalarını 

sağlamaktır.  

MADDE 3- Stajlar, Fakülteden bir Dekan Yardımcısının Başkanlığında bölümlerden görevlendirilen birer öğretim 

elemanından oluşan staj komisyonu ile yürütülür.  

MADDE 4- Bölümlerde staj koordinatörü bölüm başkanı olup, bölümden bir öğretim üyesini staj sorumlusu olarak tayin 

eder. Staj sorumlusu, stajyer öğrencilerin tüm yazışma ve takibini yaparak son durumu Staj Komisyonu’na bildirir. 

Bölümlerin Staj sorumlusu aynı zamanda fakültenin staj komisyonunda görev yapar. 

MADDE 5- Staj Komisyonunun görevleri :  

1. Stajlarla ilgili işleri organize etmek,  

2. Staj tarihlerini belirlemek,  

3. Öğrencilerin kesin staj yerlerini belirlemek, öğrencilerin staja başvurma ve staj yapacakları tarihleri ilan etmek,  

4. Stajlarla ilgili esasları hazırlamak,  

5. Bölümlerden gelen staj sonuçlarını değerlendirir, 

6. Gerekirse ilgili öğrencileri staj yerlerinde denetlemek ve konu ile ilgili hazırlayacakları raporları Dekanlık Makamına 

sunmaktır. 

MADDE 6- Staj süresi 30 iş günü olup, öğrencilerin, staj çalışmalarına başlayabilmeleri için ders ve sınıf geçme gibi bir ön 

koşulu gerçekleştirmiş olmaları aranmaz. Staj çalışmaları; öğretim ve sınav dönemleri içerisinde yapılamaz. Ancak özel 

durumlarda ilgili staj komisyonunun onayı ile yapılabilir. Ayrıca gerektiği durumlarda 30 günlük staj süresinin bölünmesi 

bölüm kurullarınca belirlenir. Staj dönemleri her yıl madde 3’te belirtilen komisyonca belirlenir ve ilan edilir.  

MADDE 7- Bölümlerde staj yapmak isteyen öğrenciler, Fakülte Öğrenci işlerinden alacakları hazır form dilekçelerini (Form 

1) doldurarak Bölüm Başkanlığı’na müracaat ederler. Müracaatlar her yıl Fakülte Staj Komisyonu tarafından ilan edilen 

tarihlerde yapılır. 

MADDE 8- Bölüm dışında kuruluşlarda staj yapmak isteyenler, Fakülte öğrenci işlerinden alacakları işyeri tanıtım formunu 

(Form 2) doldurarak, stajını yapmak istediği işyerine onaylattıktan sonra bir fotoğraf ile birlikte müracaat dilekçelerine 

eklerler. Bu gibi yerlerde stajın yapılıp yapılamayacağına ilgili Staj Sorumlusu karar verir. 

MADDE 9- Öğrenciler, söz konusu stajlarını Uluslar arası Teknik Stajyer Öğrenci  

Değişim Birliği Türkiye Komitesi (İ.A.E.S.T.E.) aracılığı ile veya bunun dışında kendileri tarafından sağlanan olanaklarla 

ya da Erasmus staj hareketliliği programı kapsamında yabancı ülkelerin kurum ve kuruluşlarında da yapabilirler. Ancak, dış 

ülkelerde yapılacak stajlar, İ.A.E.S.T.E yönetmelik ve prensipleri ile fakülte staj komisyonunun kararları çerçevesinde 

uygulanır. 

MADDE 10- Staj Komisyonunca belirlenen tarih ve yerde stajına başlamayan veya başlamayacağını önceden bildiren 

öğrenci, o dönem staj yapmaktan vazgeçmiş sayılır. 

MADDE 11- Hastalık ya da önemli bir mazereti bulunmadıkça stajyer öğrencilere toplam staj süresince 3 günden fazla izin 

verilemez. Staj süresinde hastalanan veya hastalığı sebebiyle staja 3 günden fazla devam edemeyen ya da bir kazaya uğrayan 

stajyerin stajı kesilerek durum fakülte staj komisyonuna bildirilir. Mazereti kadar gün staj süresine eklenir, ancak bu süre 

toplam sürenin yarısını geçemez. 

MADDE 12- Bahar yarıyılı içerisinde Fakülte Öğrenci İşlerinden staj defteri alınır ve fotoğraf yapıştırılır. Staj yeri belirlenen 

öğrencilerin Staj Belgeleri Dekanlık kanalıyla öğrencinin staj yapacağı birime gönderilir. 

MADDE 13- 01/06/1967 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Staj Yönetmeliği’nin 14. ve 15. maddelerine göre, staj yapacak 

olanlar, imkanlar ölçüsünde staj yapacakları kurumun sosyal hizmetlerinden işçiler gibi paralı veya parasız olarak 

faydalanabilirler. Öğrenciler ayrıca staj yaptıkları kurumun yönetmeliklerine, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili hükümlerine 

uymak zorundadırlar. Stajyerler, kusurları sonucunda verecekleri zararlar nedeniyle o işyeri elemanlarının sorumluluklarına 

tabidir. Haklarında şikayet olan öğrenciler için Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uygulanır.  

MADDE 14- Öğrencilerin staj yaptıkları kurum/kuruluştaki çalışmalarını tutacakları staj defterlerine günlük yazarak, altını 

kurumun staj sorumlusuna imzalatırlar. Bu defterler, staj yapılan kuruluşun yetkilisi tarafından da onaylanarak en geç staj 

bitimini takiben 1 ay içerisinde bölüm staj sorumlusuna teslim edilir. Ayrıca; öğrenciler için staj yaptıkları kuruluş tarafından 

düzenlenecek olan Staj Sonuç Belgesi (Form3) staj sonunda Fakülte Dekanlığına GİZLİ olarak gönderilir. 

MADDE 15- Öğrencilerin staj defteri Staj komisyonu tarafından incelenir. Stajın geçerli olabilmesi için bölüm staj 

koordinatörü başkanlığında bölüm staj sorumlusu ve bir öğretim üyesinden oluşan komisyonca yapılan staj sınavında 

öğrencinin “başarı” bulunması gerekir. Staj sınavı sözlü yada yazılı olabilir. Staj değerlendirmesi başarılı-başarısız şeklinde 

değerlendirilir. Başarısız olan öğrenciler stajını yenilemek zorundadır. 

MADDE 16- Bu yönerge Erciyes Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

MADDE 17- Bu yönerge Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür. 

 


