
Yenice Meslek Yüksekokulu 

2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Staj (Endüstriye Dayalı Eğitim) Takvimi 

 

Bahar dönemi içerisinde staj yapacak öğrenciler için takvim* 

15.03.2018 Bahar dönemi içerisinde* staj yapacak öğrencilerin, işyeri tarafından onaylanmış Staj Başvuru 

Formu (Form-1) ve kimlik fotokopilerini program staj sorumlusuna teslim etmesi için son tarih 

30.03.2018 Staj başvurusu kabul edilen öğrencilerin Staj Başlama Belgesi (Form-2) ve eklerini alması için 

son tarih 

02.04.2018 

15.05.2018** 

Bahar dönemi içinde 

Haftada 5 iş günü çalışan kurumlar için staj başlangıç ve bitiş tarihleri 

02.04.2018 

08.05.2018** 

Bahar dönemi içinde 

Haftada 6 iş günü çalışan kurumlar için staj başlangıç ve bitiş tarihleri 

30.05.2018 Staj Dosyası ile içerisinde Form-5 ve Form-6’nın bulunduğu kapalı zarfın Meslek Yüksekokulu 

Evrak Kayıt birimine Staj Dosyası Teslim Formu (Form-8) ekinde teslim edilmesi için son tarih 

* Bahar dönemi içerisinde staj (Endüstriye Dayalı Eğitim) dersini seçmek şartı ile 5. yarıyıl ve üzerindeki Normal 

Öğretim öğrencileri, II. Öğretim 2. sınıf öğrencileri ve Uzaktan Eğitim öğrencileri staj yapabilir. 

** Resmi tatil günleri staj süresine dahil değildir. 

Yaz döneminde staj yapacak öğrenciler için takvim 

04.05.2018 İşyeri tarafından onaylanmış Staj Başvuru Formu (Form-1) ve kimlik fotokopisinin program staj 

sorumlusuna teslim edilmesi için son tarih 

01.06.2018 Staj başvurusu kabul edilen öğrencilerin Staj Başlama Belgesi (Form-2) ve eklerini alması için 

son tarih 

04.06.2018 

17.07.2018** 

Genel sınavlardan sonra 

Haftada 5 iş günü çalışan kurumlar için staj başlangıç ve bitiş tarihleri 

04.06.2018 

11.07.2018** 

Genel sınavlardan sonra 

Haftada 6 iş günü çalışan kurumlar için staj başlangıç ve bitiş tarihleri 

18.06.2018 

27.07.2018** 

Bütünleme sınavlarından sonra 

Haftada 5 iş günü çalışan kurumlar için staj başlangıç ve bitiş tarihleri 

18.06.2018 

21.07.2018** 

Bütünleme sınavlarından sonra 

Haftada 6 iş günü çalışan kurumlar için staj başlangıç ve bitiş tarihleri 

15.08.2018 Staj Dosyası ile içerisinde Form-5 ve Form-6’nın bulunduğu kapalı zarfın Meslek Yüksekokulu 

Evrak Kayıt birimine Staj Dosyası Teslim Formu (Form-8) ekinde teslim edilmesi için son tarih 

** Resmi tatil günleri staj süresine dahil değildir. 

 

 



Staj Muafiyetinden Yararlanabilecek Öğrenciler İçin 

 

15.03.2018 Staj muafiyetinden yararlanabilecek*** öğrencilerin gerekli evraklarını program staj 

sorumlusuna teslim etmesi için son tarih 

 

*** Karabük Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesindeki staj muafiyeti ile ilgili aşağıda yazılı olan 

19. Madde’deki şartları sağlayan öğrencileri kapsamaktadır. 

Ayrıntılı bilgi ve formlar için Meslek Yüksekokulu web sayfasında                                                                      

( http://ymyo.karabuk.edu.tr ) “Sık Kullanılanlar sekmesinde Staj İşlemleri” linkine tıklayınız. 

Karabük Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi Staj Muafiyeti 

Madde 19:Bölümü ya da programı ile ilgili bir işte ve SGK’na kayıtlı olarak en az bir yıl çalıştığını gösteren hizmet 

döküm belgesi ile staj muafiyet talebinde bulunabilirler. 

Bu durumdaki öğrenci, Staj Muafiyet Formu ve SGK hizmet döküm belgesi ile ilgili Meslek Yüksekokulu 

Müdürlüğü’ne başvurabilir. Öğrencilerin durumları Meslek Yüksekokulu Bölüm Staj Komisyonları tarafından 

değerlendirilir ve değerlendirme sonucunda öğrenciler stajdan muaf tutulabilirler. 

Yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencinin daha önceki bölümünde kabul edilmiş eski stajları, belgelendiği takdirde 

staj komisyonu tarafından değerlendirilir ve kabulü staj komisyonunun takdirindedir. 

 

http://ymyo.karabuk.edu.tr/

