
 

BOR HALİL ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU 

YÜKSEKOKUL KURULU KARARI 

 

 

KARAR 2021/07-10: Covid-19 Salgını nedeniyle Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarında yer 

alan stajların yapılabilmesi durumu ile ilgili, Yüksekokulumuz Bölümlerinde 2020-2021 eğitim- öğretim yılı 

bahar yarıyılında müfredat ve staj imkânları dikkate alınarak uygulanacak staj yöntemleri; 

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarılında Yüksekokulumuz Bölümlerinde müfredat ve staj 

imkânları dikkate alınarak staj uygulaması yöntemlerinin Bölüm Başkanlıklarından geldiği şekliyle 

aşağıdaki gibi kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

TASARIM BÖLÜMÜ 

 

1. Öğrenciler; staj yeri bulmaları durumunda mevcut staj ilkelerine göre, yasal sorumlulukları 

kendilerine ait olmak kaydıyla stajlarını ‘’İŞ YERİ STAJI’’ olarak işyerinde yapabilirler.  

 

2. Mezun durumda olan öğrenciler Bölüm Staj Komisyonunun belirlediği program müfredat konularına 

göre stajlarını “UYGULAMA ÖDEVİ” şeklinde hazırlayabilirler. Uygulama Ödevi şeklinde 

gerçekleştirecekleri stajlarını Üniversitemiz akademik takviminde belirtilen 2020-2021 Bahar 

Dönemi Genel Sınavların bitiş tarihi ile 2021-2022 Güz Dönemi başlangıç tarihi arasında 

yapmalıdırlar. 

 

3. Stajlarını daha sonra uygun olan bir dönemde yapabilirler. 
 

 

EL SANATLARI BÖLÜMÜ 
 

a. İşyeri Stajı Uygulaması 

1. Bölümümüz staj yönetmenliğinde yer aldığı gibi stajlarını ‘’İŞ YERİ STAJI’’ olarak 30 iş günü 

yapılmasına. 

 

2. Günlük 8 saat olarak planlanan çalışma süresi dikkate alınarak haftalık 5 işgünü staj yapan 

öğrencilerimiz yalnız bu dönem geçerli olmak kaydıyla cumartesi çalışan iş yerlerinde, cumartesi 

günleri de çalışmaları halinde, haftada 6 işgünü olarak stajlarının kabul edilmesine, böylelikle 30 

işgününü 5 haftada tamamlayabilmelerine. 

 

b. Staj Uygulama Ödevi Uygulaması 

Bölümümüzde okutulan derslerimizin ders içerikleri de göz önünde bulundurularak, stajlarını 

“UYGULAMA ÖDEVİ” uygulaması şeklinde yapacak olan öğrencilere; toplam staj süresi kadar 

süre verilmesine, Staj Komisyonumuzun belirleyeceği konularda hazırlayacakları ödevlerini staj 

defterlerine düzenli bir şekilde kaydederek ve yapacakları uygulama çalışmalarını ek bir dosya ile 

bölümümüze teslim etmelerinin istenmesine. 

 

TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ 

 

1. Bölümümüz öğrencileri Endüstriye Dayalı Eğitim (Staj) uygulamasını; Üniversitemiz 2020-2021 

Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takviminde yer alan genel sınavların bitiminden, 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Akademik Takviminde yer alan öğretime başlama 

tarihine kadar olan süre içerisinde ‘’İŞ YERİ STAJI’’  olarak yapabilirler. 
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2. Mezun durumda olan bölümümüz öğrencileri Endüstriye Dayalı Eğitim (Staj) uygulamasını; 

belirtilen süre içerisinde mevcut staj ilkelerine göre “İŞ YERİ STAJI’’ şeklinde ve Bölüm Staj 

Komisyonu'nun belirleyeceği program ders içeriklerine uygun “UYGULAMA ÖDEVİ” şeklinde 

veya belirtilen süre sonrasında uygun olan bir dönemde mevcut staj ilkelerine göre “İş Yeri Stajı” 

şeklinde yapabilirler.   

 

3. Mezun durumda olmayan bölümümüz öğrencileri Endüstriye Dayalı Eğitim (Staj) 

uygulamasını; belirtilen süre içerisinde mevcut staj ilkelerine göre “İş Yeri Stajı” şeklinde veya 

belirtilen süre sonrasında uygun olan bir dönemde mevcut staj ilkelerine göre “İş Yeri Stajı” şeklinde 

yapabilirler.   


