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T.C. 
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

KARTEPE TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU  
İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM (İME) ve STAJ YÖNERGESİ 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç 
MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 

Staj ve İşletmede Mesleki Eğitim (İME) çalışmalarının esaslarını düzenlemektir. 
 
Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Kocaeli Üniversitesi, Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu 

öğrencilerinin yapmakla yükümlü oldukları staj ve İME çalışmasının zamanına, süresine, 
içeriğine ve değerlendirilmesine ilişkin hükümleri kapsar. 

 
Dayanak 
MADDE 3-(1) Bu Yönerge,  
a) 3308 sayılı Milli Eğitim Kanunu,  
b) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,  
c) 9/10/2019 tarihli ve 30913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Ön 

Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 37 nci maddesi, 
ç) 17/6/2021 tarihli ve 31514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretimde 

Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’ne 
dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
MADDE 4-(1) Bu Yönergede geçen; 
a) İME: Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin İşletmede Mesleki Eğitim 

Uygulamasını, 
b) Meslek Yüksekokulu: Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulunu, 
c) Müdür; Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürünü, 
ç) Program: Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu Programlarını, 
d) Staj: Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Öğrenimini, 
e) Staj Komisyonu Başkanı ve İME Koordinatörü: Staj Komisyonu Başkanı, İME’nin 

gerçekleştirilmesi ile ilgili Genel Koordinasyon ve uygulamaların işbirliğinin sağlanmasında 
Müdür adına birinci derecede; denetleme, değerlendirme ve belgelerin hazırlanmasından, 
temininden, sonuçların dökümünden, ilanından ve muhafazasından sorumlu olan, aynı zamanda 
İME Koordinatörlüğü görevini de yürüten, İME anlaşması yapılan işletme ile Meslek Yüksekokul 
arasındaki koordinasyonu sağlayan ve öğrencilerin İşletmede yapacakları eğitimi takip eden 
kişiyi, 

f) Staj ve İME Komisyonu: Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu Staj ve İME Komisyonunu, 
g) Staj ve İME Komisyonu Üyeleri: Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu Staj ve İME 

Komisyonu Üyesi Öğretim Elemanlarını, 
ğ) Öğretim Elemanı: Öğrencilerin Staj ve İşletmede Mesleki Eğitimlerini takip etmek ve 

denetlemekle görevlendirilen öğretim elemanlarını, 
h) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,  
İfade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Staj ve İME Esasları  

 
Staj esasları 
MADDE 5-(1) Stajlara ilişkin esaslar aşağıdaki şekildedir: 
a) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren Kartepe Turizm Meslek Yüksek Okulu 

müfredatında zorunlu staj uygulaması bulunmamaktadır. İsteğe bağlı stajlarda Kartepe Turizm 
Meslek Yüksek Okulunun öğrencinin sigorta vb. işlemleri için herhangi bir sorumluluğu 
bulunmamakta olup, Kocaeli Üniversitesinin isteğe bağlı stajlarla ilgili yürürlükte olan 
yönetmelik ya da yönergeleri çerçevesinde yürütülür.  

b) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önceki dönemlerdeki müfredata tabi öğrencilerin 
staj uygulaması kendi müfredatlarına tanımlanmış olan staj yönetmelik ve yönergeleri 
kapsamında yürütülür. 

 
İşletmede Mesleki Eğitim (İME) esasları 
MADDE 6-(1) İME’ye ilişkin esaslar aşağıdaki şekildedir: 
a) Öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitim (İME) yeri olarak seçecekleri işletmelerin coğrafi 

bölge ya da illerinin kapsamı, her eğitim-öğretim yılı başında Staj ve İME komisyonu tarafından 
belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Kocaeli iline uzaklığı 200 km mesafenin üzerinde belirlenen 
iller için görevlendirilecek öğretim üyesinin gönüllülüğü esas olup, her yıl yer seçim kararı bu 
gönüllülük koşuluna istinaden verilir. 

b) Kartepe Turizm MYO öğrencilerinin İME eğitimlerinde gidecekleri işletmeler, Seyahat 
İşletmesi Programı ve Turist Rehberliği Programı öğrencileri için, A sınıfı acenteler; Turizm Otel 
İşletmeciliği Programı öğrencileri için 4-5 yıldızlı oteller, turizm belgeli konaklama tesisleri, 
kamuya ait konaklama tesisleri olması koşulları aranır. İşletmeler öğrenciler tarafından bulunur. 
Öğrenciler, başvurularını en geç ders kayıt haftasında İME Komisyonuna yaparlar. Staj ve İME 
komisyonu üyeleri öğrencilere işletme bulma sürecinde yönlendirme yapmak üzere destek olur. 
Öğrencilerin herhangi bir şekilde bu koşullar dışında bir işletmede İME eğitimi taleplerinin 
kabulü, Kartepe Turizm MYO staj ve İME komisyonu kararına bağlıdır.  

c) İşletmede Mesleki Eğitim (İME) kapsamında; öğrenciler, dördüncü dönemde eğitim-
öğretim süresinde (en az 14 hafta/dönem) haftada üç gün bu maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendine göre belirlenen işletmelere gönderilirler. Kartepe Turizm MYO’nun anlaşması olan 
işletme ya da kurumlar ile ilgili olarak, her yıl duyurulan başarı kriterleri ve kontenjanlara göre 
öğrencilerin başvuruları değerlendirilir. İşletmeler gerekirse mülakat yapabilir.  

ç) İşletmede Mesleki Eğitimi (İME)’ne kabul edilen öğrenciler, dördüncü yarıyılda zorunlu 
ders grubunda yer alan “İşletmede Mesleki Eğitim” dersini alır.  

d) İME’de başarısız olan öğrenci, takip eden dönemde dersi tekrar alabilir.  
 
İşletmede Mesleki Eğitim (İME) ve işbirliğinin sağlanması 
MADDE 7- (1) Her akademik yılda yapılacak İME uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve 

izlenmesinde Meslek Yüksekokulu Müdürü, Staj Komisyon Başkanı ve IME Koordinatörü ve IME 
denetleme ve değerlendirilmesi için Staj ve IME Komisyonu üyeleri (3 kişi) ve işyerleri 
sorumlularının koordineli çalışmaları ile sağlanır. Bundan birinci derecede Meslek Yüksekokulu 
Müdürü sorumludur. İME kapsamındaki görev tanımları aşağıdaki şekildedir: 

a) Müdür; Staj Komisyonu Başkanı/IME Koordinatörünü ve Komisyon Üyelerini seçer ve 
görevlendirir, gerektiği durumlarda değiştirir ve denetler. İME kapsamında protokol ve 
sözleşmeleri imzalar. 

b) Staj Komisyonu Başkanı ve İME Koordinatörü; İME’nin gerçekleştirilmesi ile ilgili Genel 
Koordinasyon ve uygulamaların işbirliğinin sağlanmasında Müdür adına birinci derecede; 
denetleme, değerlendirme ve belgelerin hazırlanmasından, temininden, sonuçların 
dökümünden, ilanından ve muhafazasından sorumludur.  Staj Komisyonu Başkanı aynı zamanda 
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İME Koordinatörlüğü görevini de yürütür. İME anlaşması yapılan işletme ile Meslek Yüksekokul 
arasındaki koordinasyonu sağlar. Öğrencilerin İşletmede yapacakları eğitimi takip eder. 

c) Staj ve İME Komisyonu Üyeleri; Staj ve İME yerlerinin uygunluğunu araştırır; gerekli 
hallerde bu yerleri denetler, yapılmış olan stajlara/İME uygulamalarına ait raporları inceler, 
değerlendirme sonuçlarını staj koordinatörüne gönderir. İtirazları inceler, karara bağlar. 

ç) Öğretim Elemanı; Öğrencilerin Staj ve İşletmede Mesleki Eğitimlerini takip etmek ve 
denetlemekle sorumlu olup, olağanüstü hallerde durumun oluştuğu süreçte, olağan hallerde 
İME uygulamasının bitiminde resmi yazı ile Staj ve İME Komisyonuna, rapor sunmakla 
yükümlüdür.  

 
İşletmede Mesleki Eğitim (İME) denetleme ve değerlendirme 
MADDE 8- (1) İşletmede Mesleki Eğitim (İME)’in denetleme ve değerlendirmesi aşağıdaki 

şekilde yapılır: 
a) Eğitim-öğretim dönemi başında, İşletmede Mesleki Eğitime katılacak Öğrenci ile Meslek 

Yüksekokulu Müdürü ve İşyeri Yetkilisi tarafından İME Sözleşmesi imzalanır. İşletmede Mesleki 
Eğitimin yürütülmesine dair tüm koşul ve kurallar bu sözleşmeye göre uygulanır. 
Sözleşme/protokol maddelerinde değişiklik olmaması durumunda ya da taraflardan birisi itiraz 
etmediği takdirde protokol sürekliliğini korur.  

b) İşletmede Mesleki Eğitim aşamasında akademik takvimde belirtilen yıl içi sınav ve 
yılsonu sınav tarihlerinde, öğrenciye ait değerlendirme formları işyeri yetkilileri tarafından ağzı 
kapalı ve imzalı zarf içinde elden teslim edilir. Öğrencilere ait belgeler, kargo ya da e-posta 
aracılığı ile Meslek Yüksekokulu ilgili sorumlusuna ulaştırılır. Denetçi öğretim elemanları her 
eğitim-öğretim döneminde en az 2 kez danışmanı oldukları öğrencileri işyerinde denetler. 
Yaptıkları uygulamaları ve işyerinin yapısını yerinde inceler. Gerekli durumda işyerinin durumu 
ya da yapılan uygulamalar ile ilgili görüşlerini Staj ve İME komisyonu ile yazılı olarak paylaşır. 
İşyerinden gelen belgeler ve sözlü/yazılı değerlendirme sonucunda başarı notunu Öğrenci Bilgi 
Sistemine işler.  

c) İME öğrencilerinin denetimini yapan öğretim üyeleri, gerekli hallerde staj ve İME 
komisyonu tarafından değerlendirilerek uygun görülmesi halinde, mesafeden kaynaklı 
denetleme görevi sırasında, Kocaeli Üniversitesi bünyesinde yürütmekle yükümlü olduğu 
derslerini erteleyerek, bir sonraki haftada telafi edebilir.  

ç) 17/6/2021 tarihli ve 31514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretimde 
Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğince, İşletmede Mesleki Eğitimde görev alan Öğretim 
Elemanına, haftada 5 (beş) saat teorik ders yükü gösterilerek ücret ödenir.   
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yönergede yer almayan hususlar 
MADDE 9- (1) Yönergede yer almayan hususlarda: 
a) İşletmede Mesleki Eğitim uygulamaları kapsamında uygulanacak sosyal güvenlik ve 

sigorta uygulamaları, ilgili mevzuat esaslarınca yürütülür. 
b) Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 3308 sayılı 

Mesleki Eğitim Kanunu ve 17/6/2021 tarihli ve 31514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri 
uygulanır. 

 
Yürürlük 
MADDE 10-(1) Bu Yönerge, Kocaeli Üniversitesi Senatosunca onaylandığı tarihte yürürlüğe 

girer. 
Yürütme 
MADDE 11-(1) Bu Yönerge hükümlerini, Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür. 


