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İLGİLİ MAKAMA

Yüksekokulumuza kayıtlı tüm öğrencilerin "İş Yeri Uygulaması Eğitimini (Staj)", 
Üniversitemizde uygulanan (3+1) modeli mesleki eğitim programı gereği Giresun Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulları Mesleki Uygulamalar Eğitim Yönergesi kapsamında 16 hafta (14+2) 
süre ile yapması zorunludur.

Öğrencilerin gerek kamu kurumlarında, gerekse özel işletmelerde staj yapmalarına imkan 
sağlanması, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre zorunluluk arz etmektedir. 
Buna göre (10) ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, personel sayısının en az yüzde beşi 
kadar stajyer öğrenci kabul etmek zorundadır. Bu oranı işletmeler dilediği kadar da 
artırabilmektedir.

Uygulama süresince, öğrencimizin iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası Üniversitemiz 
tarafından yapılacaktır. İlgili öğrencimiz ve staj konularında bilgi almak isterseniz aşağıdaki 
iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

Bu bağlamda staj yapmak isteyen öğrencilerimize gerekli kolaylığın gösterilmesi hususunda 
gereğini ve bilgilerinizi saygılarımla arz ederim.
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Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
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    ĠLGĠLĠ MAKAMA 
 
 
 
 

Üniversitemize bağlı, ………………………………………. Yüksekokulu’nun 

………………………… Bölümü …….……………………….programı …… sınıf ………………… nolu 

öğrencisi ……………………………….……………..’ın Üniversitemizden mezun olabilmesi için toplam 

(16) hafta süreli mesleki staj çalışmasını 2.sınıfın güz veya bahar yarıyıllarında yapma zorunluluğu vardır. 

5510 sayılı kanun gereğince sigortası Üniversitemiz tarafından yapılacak olan ve aşağıda kimlik bilgileri 

verilen öğrencimizin, stajını işyerinizde yapmasında göstereceğiniz ilgiye teşekkür eder, saygılar sunarız. 

 
 

Adı geçen öğrencinin staj çalışmasını iş yerinizde yapmasının uygun görülmesi halinde; yazı 

ekindeki “işyeri kabul formu” ve “staj sözleşmesi” örneğinin iş yeri yetkilisi tarafından onaylanarak, 

öğrencimizin kayıtlı olduğu Yüksekokulumuza gönderilmesi ve (http://muys.giresun.edu.tr) portalı 

üzerinde “firma girişi” kaydının yapılarak, portal üzerinde staj programı ve kontenjanı bildirilmesi 

hususunda,  gereğini bilgilerinize arz ve rica ederim. 

 

               

Prof. Dr. Nazım ELMAS 

Meslek Yüksekokulları Koordinatörü 

 

 

 

 

Koordinatörlük Ġletişim Bilgileri 

 
Adres: Kale Mah. Rektörlük Yerleşkesi 

Giresun 

 

Tel:    (454) 310 15 60-26 
 
Faks: (454) 310 15 64 
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