
KARAR SURETİ: 

2- 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 

Bahar Yarıyılı Staj Uygulama 

Esasları. 

KOÜ. Senatosu’nun 24.02.2021 tarih ve E. 25029 sayılı eğitim 

komisyonu kararı ve okulumuz Staj Komisyonu’nun staj konulu 

görüşü incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda; COVID-19 küresel salgını 

nedeniyle, Üniversitemiz Senatosu'nun 03.02.2021 tarihli 

toplantısında 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı (eş zamanlı- 

senkron) ve eş zamansız (asenkron) olarak yapılmasına karar 

verilmişti. Ayrıca Üniversitemiz Senatosu'nun 23.02.2021 tarihli 

ve 2021/3 No.lu toplantısında alınan 3 sıra sayılı eğitim 

komisyonunun kararında geçen, 

“Staj ve/veya işyeri eğitimleri gibi dersler, öğrenciler 

bulundukları illerde yapma imkanı varsa orada stajlarını 

ve/veya işyeri eğitimlerini yüz yüze yapabilmeleri. Bununla 

ilgili denetleme ve değerlendirmeleri, sorumlu öğretim 

elemanı online ya da yüz yüze olarak yapması. Eğer 

bulundukları illerde staj ve/veya işyeri eğitimlerini yapma 

imkanları yok ise bu dersleri online olarak proje, ödev gibi 

faaliyetlerle derslerini tamamlaması, bununla ilgili karaların 

ve planlamaların akademik birimler tarafından yapılmasına’’ 

kararı gereğince; 

Meslek Yüksekokulumuz 05.03.2021 tarihli ve 2021/7 sayılı 2 

sıra sayılı Yönetim Kurulu kararı gereği, staj dersinin aşağıda 

belirtilen şartlara göre yapılması ile konunun Bölüm 

Başkanlıklarımıza tüm öğretim üye ve elemanlarımız ile öğrenci 

işleri bürosuna bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

a. Öğrencilerin staj yerine geçecek ödev konularının 

danışman öğretim elemanları tarafından belirlenmesine, 

b. Öğrencilerin ödevlerini 2020-2021 Bahar Yarıyılının 

bütünleme sınavlarının son gününe kadar teslim etmeleri 

gerekmektedir. Bu süreler dışında ödev ve projelerini 

teslim edenlerin evrakları kabul edilmeyecektir. 

c. Öğrenciler staj yeri buldukları takdirde danışmanlarının 

onayı ile normal staj usullerine göre de 

yapabileceklerdir. 

d. Stajını ödev şeklinde tamamlayan öğrencilerin listesi, 

danışmanları tarafından belirlenen tarihlere uygun olarak 

bölüm sekreterliğine bildirilmesi gerekmektedir. 

 

e. 2020 girişli öğrencilerin (1.sınıfların) stajlarını 1-30 Temmuz 2021 veya 1-30 Ağustos 2021 

aylarında işyerlerinde yüz yüze yapmaları. 

f. 2019 ve öncesi girişli öğrencilerin stajlarını aşağıda belirtilen seçeneklerden birisini seçerek 

yapmaları 

f.1 1-30 Nisan 2021, 1-30 Temmuz 2021 veya 1-30 Ağustos 2021 aylarında işyerlerinde yüz yüze veya 

f.2 E-staj olarak veya ödev gibi faaliyetler ile tamamlamaları (Staj kontrolünü yapacak öğretim 

elemanının gerekli görmesi durumunda Zoom,Teams vb. iletişim kanalıyla sözlü sınavda yapılabilirler 



 

g. 1 Eylül 2021 tarihinden sonra, Meslek Yüksekokulumuz tarafından yeni bir karar alınana kadar, 

tüm derslerini tamamlamış ve mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin yukarıda belirtilen f.2 

maddeye göre staj yükümlülüklerini tamamlamalarına, 

h. Yarıyıl boyunca yapılacak stajlar sadece II. Öğretim öğrencileri ve devam zorunluluğu olmayan 

Örgün Öğretim öğrencileri (okulu uzatanlar) içindir. 

i. Örgün Öğretim öğrencileri stajlarını yaz aylarında yapacaklardır. 

j. Staj yapılacak tarihler: 

j.1 Bahar Yarıyılı: 01 Mart-31Mart, 01 Nisan-30 Nisan 

j.2 Yaz Stajları: 01 Temmuz-31 Temmuz, 01 Ağustos- 31 Ağustos 

k. Yüz Yüze staj yapılması durumunda, staj süresi içerisinde alınan her türlü raporlar ile stajını yarıda 

bırakan öğrencilerin kurumdan ayrılış tarihlerini, staj süresi bitimine kadar Meslek Yüksekokulumuza 

bildirilmesi gerekmektedir. Aksi durumda oluşabilecek cezai işlemden öğrenci sorumludur. 

l. Bu kararların sadece 2020-2021 Yılı Bahar Yarıyılı için geçerli olmasına, 

 




