T.C
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAT FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ
Dayanak
Madde 1: Bu yönerge Gaziosmanpaşa Üniversitesi (G.O.Ü) Önlisans ve Lisans
Öğretim Yönetmeliğinin 15/8. Maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Eğitim

Amaç ve Tanıtım
Madde 2: Staj, GOÜ Ziraat Fakültesi öğrencilerine bölümleriyle ilgili konularda bilgi, beceri
ve yetkinlik kazandırmak, yurtiçi ve yurtdışı bilimsel ve teknolojik gelişmeleri tanıma imkanı
sağlamak amacı ile yapılır. Buna göre staj, öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün
yeterliliklerine uygun olan kamu ve /veya özel sektör kuruluşlarında yapılan faaliyetlere,
uygulamalı veya bilfiil aktif olarak katılarak, öğrenme çıktılarını pekiştirdiği çalışmalardır.
Kapsam
Madde 3: Bu yönerge staj yapacak öğrencileri, bunlara uygulanacak işlemleri, stajı
yaptıracak kurum ve kuruluşlar ile bu amaçla görevlendirilmiş, bölüm ve staj komisyonlarının
görevini kapsar.
Staj Komisyonu
Madde 4: Staj için bölümlerde bölüm Başkanı, en geç Bahar yarıyılının ilk haftasında biri
başkan olmak üzere, bir yıl süreyle görev yapacak üç kişilik komisyon oluşturur ve Dekanlık
Makamına sunar, Staj komisyonu başkanı aynı zamanda o bölümün staj sorumlusudur. Staj
komisyonu öğrencilerin staj yapacakları yere karar veriri, her türlü staj işlemlerini yönetir,
gerekirse staj yapılan yerde öğrencileri denetler, stajın bitiminde staj raporlarını inceler, staj
yaptığı kurumun değerlendirmeleri ışığı altında stajın başarılı ya da başarısız olduğuna karar
verir ve komisyon tutanağını Bölüm başkanlığı vasıtasıyla Dekanlık Makamına iletir.
Stajın Yapılacağı Yerler
Madde 5: Staj, Ziraat Fakültelerini n ilgili bölümlerinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, tarımsal krediler birimi olan bankalarda, Kırsak
Kalkınma Kurumunda, Devlet Su İşlerinde, Şeker Fabrikalarında, Fiskobirlik, Çaykur,
Pankobirlik, Et ve balık Kurumu, Tariş, Antbirlik,Trakya Birlik, tarım kredi Kooperatifleri
gibi büyük ölçekli kurum veya birliklerde, yurt içi veya yurt dışı olmak üzere tanınırlığı olan
ve bünyesinde konuyla ilgili mühendis bulunduran fide, fidan, tohumluk, örtü altı
yetiştiricilik, gübre, zirai ilaç, tarım alet makineleri ve sulama malzemeleri, yem, un, makarna,
arıcılık ürünleri, büyük çaplı et entegre tesisleri, tavukçuluk, hayvancılık işletmeleri meyve
işleme tesisleri , büyük çaplı lisanslı depolar, arazi toplulaştırma, yenilenebilir enerji
kaynakları, su ürünleri, büyük ölçekli balıkçılık işletmeleri, büyük ölçekli sera yapımı ve

malzemeleri işletmeleri gibi büyük ölçekli AR-GE faaliyetleri olan özel sektör kuruluşlarında
yapılır.
Madde 6: Yurt dışında staj yapmak isteyen öğrenciler, Uluslar arası Teknik Stajyer Öğrenci
Değişim Birliği Türkiye Komitesi (I.A.E.S.T.E.) aracılığıyla, kendi imkanları ile veya
Erasmus benzeri staj hareketliliği programı kapsamında yabancı ülkelerin kurum ve
kuruluşlarında da yapabilirler. Ancak yurtdışında yapılacak stajlar, I.A.E.S.T.E. yönetmelik
ve prensipleri ile staj yönergesi ve bölüm staj komisyonunun kararları çerçevesinde uygulanır.
Staja Başlama
Madde 8: Staj başvurusunda bulunan öğrenciler, stajlarına başlayabilmek için staj
komisyonunun onayını aldıktan sonra “Staj Yeri Kabul Formu” (Form B)’nu doldurup iki
nüsha halinde staj yapacağı kuruma onaylatır. Bunlardan birini ilgili kuruma, diğerini ise
bağlı bulunduğu bölümün başkanlığına vermek sureti ile stajla ilgili ön işlemleri tamamlar.
Stajını 15 ve 30 iş günü sürelerle farklı kurumlarda yapacak öğrenciler, stajını yaptığı her
kuruma Form B’ i onaylatmalı ve ilgili kurum Form B’ i ilgili bölüme iletir. Bölüm
başkanlıkları staja başlayacak öğrencilere ait Form B’ i staj başlamadan en az 15 gün önce
SGK girişlerinin yapılabilmesi için Dekanlık Makamına gönderirler.
Stajın Yürütülmesi
Madde 9: Staj, eğitim-öğretim ve sınav dönemleri içerisinde yapılamaz. Ancak zorunlu haller
Bölüm Staj Komisyonunca değerlendirilip, Dekanlık Makamına sunulur ve ilgili kurullarca
karara bağlanır.
Madde 10: Staj komisyonu tarafından belirlenen tarih ve kurumda stajına başlamayan veya
başlamayacağını önceden bildiren öğrenci, o dönem öğrenci vazgeçmiş sayılır.
Madde 11: Öğrenciler, staj sırasında kabul edilebilir herhangi bir nedenler stajına devam
edemeyeceğini bölümüne yazılı olarak bildirdikten sonra, Bölüm Staj Komisyonu ve
Dekanlık Makamınca mazereti onaylananların stajı, Bölüm Staj Komisyonunun uygun
bulacağı yer ve zamanda tamamlatılır.
Madde 12: Öğrenciler, staj yaptıkları yerin teknik elemanları için geçerli olan iş ve çalışma
düzenine uymak zorundadırlar. Staj süresince çalıştığı kurum ya da kuruluşun disiplinini
bozucu davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında Yüksek Öğretim Kurumu Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Stajın Değerlendirilmesi
Madde 13: Öğrenciler, staj yaptıkları süre içerisinde günlük olarak yaptıkları çalışmaları
rapor hainde stajlarının bitimini takiben eğitim öğretimin en geç ilk bir ayı içinde Bölüm Staj
Sorumlusuna teslim eder.
Madde 14: Staj tamamlandıktan sonra, GOÜ Ziraat Fakültesi dışındaki kurumlar, ilgili
öğrenciler için “Staj Sonuç Belgesi” (Form C)’i, staj bitiminden en geç 2 hafta içerisinde
Dekanlık Makamına gönderirler.

Madde 15: Bölüm öğrencilerinin stajı, staj komisyonu tarafından staj dönemini takip eden
yarıyılın en geç ilk iki ayı içinde değerlendirilir. Değerlendirmede staj sorumlusuna teslim
edilen rapor, staj yapılan kurum tarafından gönderilen Staj Sonuç Belgesi, Bölüm Staj
Komisyonu tarafından değerlendirilir. Öğrencinin stajı başarılı ya da başarısız olarak
değerlendirilir. Başarısızlık durumunda staj tekrar edilir. Değerlendirme sonuçları Bölüm
Başkanlığı kanalıyla Dekanlık Makamına iletilir. Stajla ilgili tüm belgeler en az iki yıl süreyle
ilgili bölümde saklanır ve daha sonra dekanlık arşivine kaldırılır.
Madde 16: Stajı başarısız olan öğrencilerin, stajlarını ne zaman yapacağına Bölümlerin Staj
Komisyonu bu yönergenin hükümlerine göre kara verir.
Yürürlük
Madde 17: Bu yönerge, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer ve daha uygulanmakta olan yönerge yürürlükten kalkar.
Madde 18: Bu yönerge Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı tarafından
yürütülür.

