
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ TALİMATI 

 

➢ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul öğrencileri, 

öğrenimleri süresince en az 30 (otuz) iş günü staj yapmak zorundadırlar. 

➢ Öğrenciler stajlarını, Bölüm Staj Komisyonları tarafından onaylanan, alanlarına uygun 

yurt içi veya yurt dışı kamu/özel kurum ve kuruluşlarda yaparlar. 

➢ Öğrenci staj çalışması ile ilgili olarak Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul Yönetim 

Kurulu tarafından onaylanan “Staj Çalışması Esasları” hükümlerine uymakla 

yükümlüdür. Staj çalışması ile ilgili tüm bilgiler/belgeler ilgili Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulunun web sayfasından temin edilir. 

 

➢ Öğrenci,  aşağıdaki talimatlara uyarak belgeleri hazırlamak ve tamamlamak 

zorundadır: 

 Staj Kabul Formu: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul web sayfasından temin edilip 

öğrenci tarafından bilgisayar ortamında doldurulacak olan, öğrenciye ve stajın yapılacağı 

kuruma/kuruluşa ait bilgilerin yer aldığı formdur. 

• Öğrenciler staj kabul formunu eksiksiz doldurarak staj yapacakları işyerlerine 

onaylatmak zorundadırlar. Formları eksik yada okunmayan öğrencilerin sigorta işlemi 

yapılmayacaktır. 

• Öğrencilerin staj ve sigorta işlemlerinin sağlıklı yürümesi için staj başlama tarihlerine 

uyması zorunlu olup belirtilen tarihlerden birini seçmesi gerekmektedir 

• 2020-2021 Akademik yılı staj başlangıç tarihleri 5 Temmuz 2021 veya 9 Ağustos 2021 

tarihleri olarak belirlenmiştir. Staja 5 Temmuz'da  başlamak isteyen öğrencilerimiz 18 

Haziran, 9 Ağustos'ta başlamak isteyen öğrencilerimiz 26 Temmuz'a kadar Staj Kabul 

Formunu teslim etmek zorundadır. 

• Eksiksiz doldurulan form elden, posta veya sbmyo@erdogan.edu.tr adresine mail 

yoluyla iletilmelidir. 

• Öğrencinin başvurusu, Staj Komisyonu tarafından incelenerek söz konusu stajın o 

kurumda yapılıp yapılmayacağına karar verilir.  

• Staj yeri onaylanan öğrenci, bu staj yerini Staj Komisyonu’nca kabul edilebilecek bir 

mazereti olmadan ve komisyona bilgi vermeden değiştiremez. Staj yerini ya da tarihini 

değiştirmek isteyen öğrenciler staja başlayacaklarını bildirdikleri tarihten en az iki hafta 
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önce yeni durumlarını ilgili Bölüm Başkanlıklarına bildirmelidirler. Bildirmedikleri 

takdirde yapılan staj geçersiz sayılır. 

Öğrenci Staj Dosyası: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul web sayfasından veya Sosyal 

Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri biriminden temin edilip öğrencinin staj 

çalışmasını kapsayan dosyadır. 

• Öğrenci, staj süresi boyunca, kendisine verilen programa göre yürüttüğü çalışmaları, 

günü gününe not eder ve staj dosyasına geçirir. Günlük formlar eğitici personel 

tarafından imzalanır. Staj bitiminde işyerinin amiri, tüm çalışmaları kontrol eder ve 

onaylar. Onaylanmamış staj dosyası kabul edilmez. 

• “İşyeri Öğrenci Değerlendirme Formu” ve staj dosyasının doldurulmasında tükenmez 

kalem, dolmakalem vb. kullanılmalı ve yazılar okunaklı olmalıdır. 

• Staj dosyasının ilk sayfası eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Öğrenci bilgileri, staj dalı, 

işyerinin bilgileri, imzası ve kaşesi mutlaka bulunmalıdır. 

• Staj dosyaları eksiksiz (yapılan işler, sayfa no, tarih vs.) doldurulmalıdır. 

• Staj dosyası sayfaları yeterli olmadığı takdirde, aynı formda oluşturulacak A4 

boyutlarında standart sayfalar deftere ayrı bir dosya ile eklenebilir. Ek dosyadaki tüm 

sayfalar da onaylı olmalıdır. 

• Staj dosyasına sadece o işyeri ile ilgili teknik bilgiler (yapılan iş ile ilgili yapılan  

çalışmalar, türleri, görevleri vs.) yazılmalıdır. 

• İşletmeye ait staj konularını ilgilendiren ve işletme tarafından izin verilen proje, 

fotoğraf, broşür gibi belgeler staj dosyasına eklenebilir. 

 

➢ Stajını bitiren öğrencinin, staj süresince yapmış olduğu iş ve işlemler ile ilgili dosyasını, 

en geç staj bitimini takip eden ilk ders kayıt döneminden iki hafta önce incelenmek ve 

değerlendirilmek üzere ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim etmesi veya 

posta/kargo ile göndermesi gerekir. Ancak, posta ve kargodaki gecikmelerden ve 

kaybolmalardan idare sorumlu değildir. 

➢ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu her staj dosyasına kayıt numarası verir. 

➢ Staj Komisyonu tarafından uygun görülmeyen stajlar gün sayısı ve staj konusu 

belirtilerek kısmen veya tamamen reddedilebilir. Staj Komisyonu, staj değerlendirmesi 

sonucunda başarısız olan öğrenciler, stajlarını tekrar yaparlar. 

➢ Öğrenci staj yaptığı sürece, işyerinin yasal, idari, çalışma, disiplin ve iş güvenliği 

kuralları ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi mevzuatlarına ve Yükseköğretim 



Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine uymak zorundadır. Staj çalışma 

programı kapsamında verilen görevleri yapmayan ve kurallara uymayan öğrencilerin 

durumu, staj yapılan kurum amiri tarafından ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne 

bir yazı ile bildirilir. 

➢ Stajlara fiilen devam zorunluluğu vardır. Stajyer öğrenci, iş yerinin programına ve 

çalışma saatlerine göre staja devam etmek zorundadır. Aksine hareket eden veya izinsiz, 

mazeretsiz 3 (üç) gün üst üste veya staj dönemi boyunca staj süresinin % 10’u oranında 

devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilerek, durum Staj Komisyonuna bildirilir. 

Bu durumda stajyerin herhangi bir yasal talep hakkı doğmaz. Öğrencilerin stajlarına 

devam durumları telefonla veya elektronik yazışmalar ile de sorgulanabilir. 

➢ Staj yapacak tüm öğrencilerin yukardaki şartları okuması ve uyması 

gerekmektedir, uymayan öğrencilerin sigortası yapılmayacak ve stajları geçersiz 

sayılacaktır. 

 

 

 

 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İletişim Bilgileri 

 

Posta Adresi: T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu Kavaklı Mahallesi Doğuşçay Eğitim Kampüsü 53100 Rize / TÜRKİYE 

Mail Adresi:   sbmyo@erdogan.edu.tr 

Telefon: +90 (464) 228 23 33 
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