T.C.
GEDİK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
İSTEĞE BAĞLI STAJ VE UYGULAMALI EĞİTİM YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar,
Amaç:
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Gedik Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2. ve 3. Sınıf öğrencilerinden isteyenlerin, 2. ve 3. sınıflarda
derslerde gördükleri konuların, kamu, özel sektör ya da sivil toplum kuruluşlarında (meslek örgütleri,
sendikalar, dernekler, siyasi partiler vb.) uygulamasını, görerek, izleyerek pekiştirmeye çalışmaktır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Gedik Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerinin staj ve uygulamalı eğitimle ilgili öğrencilerin ve kuruluşların
görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 2547 Sayılı yasanın 18. Maddesi ve Gedik Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin
18. Maddesinin Fakülte Kuruluna verdiği görevlerle ilgili hükümlerine dayanır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede adı geçen;
a) Üniversite: Gedik Üniversitesini,
b) Rektörlük: Gedik Üniversitesi Rektörlüğünü,
c) Senato: Gedik Üniversitesi Senatosunu,
d) Fakülte: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesini,
e) Dekanlık: İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığını,
f) Fakülte Kurulu: İ.İ.S.B.F. Kurulunu,
g) Bölüm: İ.İ.S.B.F. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü,
h) Bölüm Başkanı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanını,
i) Kamu kuruluşu: Bütün kamu kurum ve kuruluşlarını,
j) Özel sektör: bütün özel sektör kuruluşlarını,
k) Sivil toplum kuruluşları: Bütün meslek örgütlerini, sendikaları, dernekleri ve siyasi partileri,
l) Stajyer öğrenci: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2. ve 3. sınıf öğrencilerini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşleyiş, Süre ve Değerlendirme

Staj ve Uygulamalı Eğitimin İşleyişi
MADDE 5 – (Değişiklik: 24.03.2016 tarih, 2016/07 sayılı Senato kararı)
(1) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2. ya da 3.sınıf öğrencilerinden isteyenler, Mayıs ya da
Haziran ayı içinde staj ve uygulamalı eğitim yapmak istediği kamu kuruluşu, özel sektör kuruluşu veya
sivil toplum kuruluşuna, Bölümde önceden hazır olan staj ve uygulamalı eğitim başvuru dilekçesini
doldurup, Bölüm Başkanının imzalayacağı Gedik Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Staj ve Uygulamalı Eğitim Kuralları, yazısını da
ekleyerek gönderecek ya da elden teslim edeceklerdir.
(2) Staj ve uygulamalı eğitim yapılacak kuruluş, öğrencinin başvurusunu kabul ettiğini yazılı olarak
öğrenciye ya da Bölüme bildirdikten sonra öğrenci, Temmuz veya Ağustos ayı başında gene
Bölümden alacağı kapalı zarf içinde kuruluş için hazırlanmış Gedik Üniversitesi, İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Staj ve Uygulamalı Eğitim
Değerlendirme Belgesini, elden alarak, staj ve uygulamalı eğitim yapacağı kuruluşun personel birimi
yetkilisine elden teslim ederek staj ve uygulamalı eğitimine başlayacaktır.
(3) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2. ve 3. Sınıf Stajyer Öğrencileri Staj ve Uygulamalı Eğitim
süresince Üniversite tarafından sigortalanır.
(4) Staj ve Uygulamalı Eğitimini bitiren her öğrenci, Staj ve Uygulamalı Eğitim yaptığı kuruluşun ve
birimlerinin işleyişi ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, teorik derslerde öğrendiği konularla da
karşılaştırarak en geç bir hafta içinde bir rapor hazırlayıp Bölüm Başkanına teslim edecektir.
Staj ve Uygulamalı Eğitim Yerleri ve Özellikleri
MADDE 6- (1) İkinci Sınıf öğrencilerinin staj ve uygulama Eğitim yapacağı yerler; bakanlıklar, bağlı,
ilgili ve ilişkili kuruluşları ile bunların taşra uzantıları (bölge, il, ilçe birimleri),valilik ve kaymakamlıklar,
özel sektör, sivil toplum kuruluşları (meslek örgütleri, sendikalar, dernekler, siyasi partiler).
(2) Üçüncü sınıf öğrencilerinin staj ve uygulamalı eğitim yapacağı yerler; yerel yönetimler, belediyeler
(büyükşehir, il, ilçe belediyeleri), il özel idareleri, yerel yönetim birlikleri, üniversiteler, kalkınma
ajansları.
(3) İki ve üçüncü Sınıf öğrencilerinin, yaz dönemlerinde (Temmuz ya da Ağustos ayında) en az 4 hafta
süre ile yukarıda belirtilen kuruluşların teftiş kurullarında, idari, mali, hukuk, denetim, insan
kaynakları birimlerinde, kuruluşun, birimlerin amacı, yapısı, personeli, işleyişi ve denetimi konularında
iki ve üçüncü sınıfta derslerde öğrendiklerini karşılaştırarak, izleyerek, gözleyerek pekiştirmeleri
beklenir.
Değerlendirilme
MADDE 7- (1) Öğrencinin staj ve uygulamalı eğitimi başarı ile bitirmesi durumunda; öğrenciye
mezuniyet belgesi ile birlikte Staj ve Uygulamalı Eğitim Başarı Belgesi verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurallar, Görev ve Sorumluklar
Öğrencilerin Uyacakları Kurallar

MADDE 8- (1) Staj ve uygulamalı eğitim yapan öğrenciler, staj ve uygulamalı eğitim yaptıkları
kuruluşun mesai saatleri, ara dinlenme süreleri, öğle yemek araları, sigara yasakları vb. işleyiş
kurallarına uymak zorundadırlar.
Kuruluşun Sorumlukları
MADDE 9- (1) Staj ve uygulamalı eğitim için öğrenciyi kabul eden kuruluş, öğrencinin yetişmesi ve
öğrenmesi için gerekli çabayı gösterir.
MADDE 10- (1) Staj ve uygulamalı eğitimini kabul eden kuruluş, öğrencinin yeme, içme, barınma,
ulaşım vb. ihtiyaçlarını karşılamak zorunda değildir.
MADDE 11- (1) Staj ve uygulamalı eğitim yapan öğrencilere, kuruluşun yöneticileri ve görevlileri
(çalışanları) kuruluşun, birimin amacı, işleyişi ve toplantıları dışında, kendi özel işleri ile ilgili ya da
yardımcı (hizmetli) personelin yapması gereken çay servisi, evrak getirip götürme, oda temizliği vb.
görevleri ve işleri yaptıramazlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Hüküm bulunmayan Haller
MADDE 12- (1) Bu yönergede bulunmayan konularda karar almaya ve uygulamaya, Bölüm
Başkanlığının teklifi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu yönerge hükümleri, Gedik Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14: Bu yönerge hükümlerini, Gedik Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Dekanı yürütür.

