T.C.
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
AŞÇILIK ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI
STAJ YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1: Bu Yönergenin amacı; Haliç Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı
Örgün ve İkinci Öğretim Programlarının zorunlu yaz stajı uygulama usul ve esaslarını
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2: Bu Yönerge, Haliç Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Örgün ve
İkinci Öğretim Programlarında öğrenim gören öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı yaz dönemi staj
uygulama esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3: Bu Yönerge 25 Eylül 2017 tarih ve 30191 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
“Haliç Üniversitesi, Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim Yönetmeliği’nin” 18. Maddesi ile
ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4: Bu yönergede geçen;
Üniversite

: Haliç Üniversitesini,

Rektör

: Haliç Üniversitesi Rektörünü,

Müdür

: Haliç Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulu
Müdürünü

Yönetim Kurulu

: Haliç Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulu
Yönetim Kurulunu,

Staj Danışmanı

: Staj konusunda görevlendirilen deneyimli Öğretim
Elemanı ve Yardımcılarını,

Yüksekokul

: Meslek Yüksekokulunu,

Staj Komisyonu

: İlgili birim tarafından oluşturulacak staj komisyonunu
ifade eder.

Uygulamanın Amacı
MADDE 5: Uygulamanın amacı lisans programlarına kayıtlı olan öğrencilerin yurtiçi kamu ve
özel kuruluşlarda teorik bilgilerini pratikle pekiştirmek amacı ile yapmak zorunda oldukları
çalışmadır.

Staj Süresi
MADDE 6: Staj süreleri bölüm başkanlıklarınca belirlenmektedir.
(1) Aşçılık Programı Örgün ve İkinci Öğretim Programları öğrencilerinin 45 (kırk beş) iş günü
staj yapmaları gerekmektedir.
(2) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için stajlarını Eğitim Öğretim süresince tamamlamış
olmaları gerekmektedir.
Staj Dönemi
MADDE 7: Aşçılık Programı Örgün ve İkinci Öğretim Programları öğrencileri, 1. sınıf ve 2.
sınıfın yaz dönemlerinde stajlarını yurt içinde veya yurt dışında yapabilirler. Ancak 1. sınıfın
sonunda staj yapmak isteyen öğrencilerin, program başkanlığının iznini alması gerekmektedir.
Staj Yeri
MADDE 8: Uygulamanın yapılacağı yerler resmi veya özel kurumlardır.
(1) Aşçılık Programı Örgün ve İkinci Öğretim Programları öğrencileri, 4 veya 5 yıldızlı otel
işletmelerinin, butik otellerin, belediye belgeli otellerin yiyecek-içecek bölümlerinde, ulusal ve
uluslararası havayollarının yiyecek-içecek bölümlerinde, kruvaziyer gemilerinin yiyecekiçecek bölümlerinde, turizm işletme belgeli 1. sınıf lokantalarda, endüstriyel mutfaklar ve
catering işletmelerinde ve gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ile ilişkili, bahsi geçen
işletmeler arasında yer almayan, staj komisyonunun onayına tabi işletmelerde stajlarını
tamamlayabilirler.
(2) Aşçılık Programı Örgün ve İkinci Öğretim Programları, öğrencilerin istenilen nitelikte staj
yeri bulabilmelerini kolaylaştırmak için iş yerleri ile gerekli her türlü temas ve girişimde
bulunurlar; ancak uygun staj yerlerini bulma sorumluluğu tümüyle öğrenciye aittir. Staj
Komisyonu gerekli durumlarda, öğrencilere staj yeri temininde yardımcı olmak ve öğrencilerin
staj yerlerine dağılımını yapmakla yükümlüdür. Öğrenciler, Staj Komisyonu tarafından uygun
görülen yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektöre ait işletmelerde staj yapabilirler.
Öğrenciler, staj komisyonunun onayı olmaksızın staj yeri değişikliği yapamazlar.
(3) Öğrencinin staj yapacağı yerin faaliyetleri, öğrenim gördüğü bölümün müfredat içeriğine
uygun olmalı ve öğrenci görgü ve becerisini geliştirebilmelidir.
(4) Yurt dışında staj yapmak isteyen öğrenciler; Erasmus Staj Programları, Uluslararası
Aracılar ile temin edilen Diğer Değişim ve Staj Uygulamaları veya kişisel imkânlarıyla bu staj
faaliyetini gerçekleştirebilirler. Öğrenciler yukarıda adı geçen kurum ve yöntemler ile staj
yapabilirler. Ancak yurt dışında yapılan staj (müfredatta yer alan stajın karşılığı sayılabilmesi
ile ilgili bölümün yurt dışı staj uygulamaları dahilinde söz konusu staj türüne ait bölüm
tarafından istenen gerekli şartlarını yerine getirmeleri ve ayrıca ilgili stajın öğrenim gördüğü
programdaki uygulamalarla eşdeğerliliği) ilgili akademik birimin Yönetim Kurulu Kararıyla
müfredattaki staj yerine sayılabilir.

Yatay ve Dikey Geçişlerde Staj Geçerliliği
MADDE 9: (1) Yatay ve Dikey geçiş yoluyla Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin,
geldikleri Üniversitede yaptıkları stajın geçerli kabul edilip edilmeyeceğine ilgili program staj
komisyonu tarafından karar verilir.
(2) Meslek liselerinden mezun olduktan sonra kendi mesleği ile ilgili kamu veya özel kurum
veya kuruluşlarda çalışmış ve lisans öğrenimine başlamış olan öğrencilerin, bu kurumlardaki
çalışma günleri staj olarak kabul edilmez.
(3) Meslek Yüksekokulundan mezun olduktan sonra kendi alanında değil de farklı lisans
öğrenimine devam eden öğrencilerin stajları kabul edilmez.
Zorunlu Staj Belgeleri
MADDE 10: (1) Staja başlayacak olan öğrenciler, Üniversite tarafından hazırlanan Zorunlu
Staj Belgesi’ni üniversitenin web sitesinden temin edebilirler.
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası
MADDE 11: (1) Yaz dönemlerinde yapılan stajların uygulamaları için öğrencilere “İş Kazası
ve Meslek Hastalığı Sigortası” Haliç Üniversitesi tarafından yapılır.
(2) Yurtdışında yapılacak saha uygulamalarında ise “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası”
öğrencinin sorumluluğundadır.
Staj Çalışması
MADDE 12: Öğrenci staja başladıktan sonra, ancak mücbir sebeplerle ve staj komisyonunun
onayını alarak staj yerinde değişiklik yapabilir. Bu durumda, staja başlamadan en az 1 hafta
önce staj yeri değişikliği veya becayiş talep edenler dilekçeyle staj komisyonuna
başvurabilirler.
Yürürlük
MADDE 13: (1) Staj yaptıran bölümlerin Eğitim müfredatında uygulanan programlara göre
ilgili Fakülte, bölümlerine ait bölüm içi staj yönergesinde gerekli düzenlemeleri yapabilirler.
Yürürlük
Madde 14: (1) Bu yönerge Haliç Üniversitesi Senatosu’nun ….... / ….... / 2022 tarih ve
2022/…. Sayılı Kararıyla kabul edilmiş olup, 2021 – 2022 Eğitim Öğretim yılından itibaren
uygulanır.
Yürütme
Madde 15: Bu yönerge hükümleri Haliç Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

