
FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ 

STAJ ÇALIŞMASINDA UYGULANACAK KURALLAR VE RAPOR 

1. Staj Süresi 

a) Öğrencilerin ön lisans diploması almaya hak kazanabilmesi için programları ile ilgili iş 

yerlerinde otuz (30) tam iş günü (240 saat) staj yapmaları zorunludur. Bir tam iş günü sekiz 

(8) saat olarak hesaplanır. 

b) Staj süresi ve sayısı, otuz (30) tam iş günü olarak bir defada yapılabilir.  

2. Staja Devam Zorunluluğu 

a) Stajlara fiilen devam zorunluluğu vardır. Stajyer öğrenci, iş yerinin programına ve çalışma 

saatlerine göre staja devam etmek zorundadır. Devamsızlık süresi her ne sebeple olursa olsun 

bir iş yerinde yapılan toplam staj süresinin %10’unu geçemez. 

3. Staj Yerinde Uyulması Gereken Kurallar 

a) Öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine ve staj 

yaptıkları kuruluşun bağlı olduğu iş yeri yönetmeliklerine, kuruluşun iç düzenine, disiplin ve 

iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak ve çevreye iyi örnek olmak zorundadır.  

b) Öğrenciler staj yaptıkları iş yerlerinde kullandıkları makine ve teçhizatı, malzeme ve tesisleri 

iyi kullanmak zorundadırlar.  

c) Stajyer öğrenci staj konusu ile ilgili iş yerindeki yetkililer tarafından verilecek çalışmaları 

yapmak zorundadır. Öğrenciler, çalışma ve hizmetler ilgili gizliliği gerektiren konularda 

başkalarına bilgi veremezler ve sendikal etkinliklere katılamazlar.  

d) Öğrenciler çalıştıkları iş yerinin olanakları ölçüsünde kuruluştaki sosyal imkânlardan, yasal 

olarak bir hakka sahip olmaksızın ücretli ya da ücretsiz olarak yararlandırılabilirler.  

e) Staj süresince ücret ödenip ödenmemesi veya ödenecek ücretlerin miktarı stajyer öğrenci ile 

kurum ve kuruluşlar arasındaki anlaşmaya bağlıdır. 

4. Raporu yazarken uygulanacak standartlar 

a) Rapor, A4 formundaki kâğıtlara yazılacaktır. 

b) Rapor, Resmi Yazışma Kurallarına göre bilgisayar veya elle yazılacaktır. 

c) Başlıklar sayfa sol tarafına gelecek şekilde büyük harflerle, alt başlıklar ise küçük harflerle 

yazılacaktır. 

5. Staj Dosyalarının Teslimi 

a) Öğrenci staj evraklarını, stajı takip eden, staj sınavı öncesinde Yüksekokul Staj ve Eğitim 

Uygulama Kurulu'nun belirleyeceği tarihlerde (bu tarih akademik takvime göre, eğitim-

öğretim döneminin başladığı ilk iki hafta) teslim etmek kaydıyla staj değerlendirmesine 

girebilir. 

6. Stajın Değerlendirilmesi 

a) Komisyon üyeleri gerektiğinde değerlendirme süresi içinde yazılı veya sözlü sınav 

düzenleyebilirler. 

b) Staj değerlendirmesi Program Staj Komisyonu üyeleri tarafından ilan edilen günlerde yapılır. 

c) Değerlendirme sonucunda öğrencinin yaptığı staj kabul veya reddedilir. Öğrenci geçersiz 

sayılan stajını aynı yerde yapabileceği gibi farklı bir yerde de yapabilir. 

d) Staj dosyalarında yetersizlik tespit edilen öğrencilere düzeltme için iki (2) haftaya kadar ek 

süre verilebilir. 

7. Belirtilmeyen durumlar için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Zorunlu 

İş Yeri Staj Yönergesi uygulanır.  

 

 


