
STAJ EĞİTİMLERİ 



Üniversitemiz mezun olacağınız alanda çalışacağınız
kamu/özel sektördeki iş hayatına hazırlanmanız amacıyla
uygulama ağırlıklı eğitim vermektedir.



UYGULAMALI EĞİTİM MODELİNİN AMACI:

1. Öğrencilere iş deneyimi kazandırarak daha 
nitelikli mezun vermeyi,

2. Öğrenim devam ederken iş hayatını başlatmayı,
3. Uygulama becerisi kazandırmayı ve gerçek 

hizmet ortamında gelişmelerini sağlamayı 
amaçlar.



Üniversitemizde bölüm/program müfredatlarında mesleki

gelişimin desteklenmesi amacıyla zorunlu staj eğitimi yer

almaktadır.



Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğinde: 

Staj; Yükseköğretim kurumlarında verilen ve programa özgü olarak

belirlenmiş teorik ve uygulamalı dersler dışında, öğrencilerin öğretim

programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve

davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyum

sağlamaları, tecrübe edinmeleri ve gerçek üretim ve hizmet ortamında

yetişmeleri amacıyla işletmelerde yaptıkları mesleki çalışma olarak

tanımlanmaktadır.



Zorunlu staj ne demektir?
• Kapadokya Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler

Yönergesine göre;

• İlgili kurul kararı ile staj yapma zorunluluğu
bulunan bölümlerin ve programların
öğrencilerinin Üniversitede teorik olarak
öğrendikleri bilgileri ilgili sektörde
uygulayabilme becerilerini geliştirmeye ve iş
tecrübesi edinmelerine yönelik staj yapma
zorunluluğu vardır. Söz konusu bölüm veya
programlara kayıtlı öğrenciler, mezun olabilmek
için bu yönerge hükümleri uyarınca yapması
gereken stajları başarı ile tamamlamak
zorundadır. Stajını başarıyla tamamlamamış
öğrenciye diploma verilmez.



Üniversitemizde bulunan programların eğitim

müfredatında genel olarak 30 iş günü zorunlu

staj eğitimi bulunmaktadır. Uygulama becerisi

gerektirmeyen lisans programlarında staj zorunlu

değildir. Ayrıca Uçak Teknolojisi, Sivil Havacılık

Kabin Hizmetleri, Uçuş Harekat Yöneticiliği ve

Turist Rehberliği programlarında uygulama

eğitimleri müfredat içerisinde yer aldığı için bu

programlarda da staj uygulaması yoktur.



STAJ İLE İLGİLİ KANUNLAR & 
YÖNETMELİKLER & YÖNERGELER 

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ’NDE STAJ EĞİTİMLERİ: 
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

3. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

4. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

5. Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği

6. Kapadokya Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim 
Yönetmeliği

7. Kapadokya Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi 

Kapadokya Üniversitesi’nde staj eğitimleri yukarıda belirtilen kanunlar,
yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.



















• Staj ile ilgili aşağıdaki tüm bilgilere Üniversitemiz web sayfasından 
Öğrenci linki altında yer alan ‘’STAJ’’ başlığı içerisinden ulaşabilirsiniz.

1. Staj sürecinde sıkça sorulan sorular ve cevapları

2. Stajer öğrenci iş akışı

3. Staj ile ilgili gerekli formlar, sözleşme ve dilekçeler

4. Staj eğitimleri ile ilgili kanunlar, yönetmelik ve yönergeler

5. Staj dosyası/defteri nasıl doldurulur? konusunda bilgilendirme 
sunumu 



Başarılar Dileriz….


