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AMAÇ VE TANIM
Madde 1: Yaz stajının amacı İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin
öğrenim sırasında edindikleri bilgileri saha koşullarında görmek, uygulamasını ve
değerlendirmesini yapmaktır.
DAYANAK
Madde 2: İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ve
Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE)’de öngörülen stajlar bu yönergeye göre
yapılır.
KAPSAM
Madde 3- Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerini kapsar.
STAJ SAYISI, ZAMANI VE SÜRESİ
Madde 4: Stajlar; staj 1, staj 2 ve staj 3 olmak üzere üç ayrı alanda yapılır.
Madde 5: Öğrencilerin İ.Ü. Veteriner Fakültesinden mezun olabilmeleri için staj 1, staj 2 ve
staj 3’ü başarıyla tamamlamaları gerekir.
Madde 6: Öğrenciler 3.sınıf’ın tüm zorunlu derslerinin devamını almış olmak koşuluyla
Ağustos ayında her biri 10 iş günü olmak üzere Hayvan Yetiştiriciliği ve Beslenmesi (Staj 1)
ile Gıda Hijyeni ve Teknolojisi (Staj 2) alanlarında istedikleri alanla başlamak üzere ayrı ayrı
ve 4.sınıf’ın tüm zorunlu derslerinin devamını almış olmak koşuluyla yine Ağustos ayında
Hayvan Sağlığı (Staj 3) alanında 20 iş günü zorunlu stajlarını kendilerinin veya danışman
öğretim üyesinin önerisi doğrultusunda tercih edeceği ve en az bir Veteriner Hekimin
çalıştığı, staj komisyonunun uygun gördüğü, Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanan Madde 7
kapsamında belirtilmiş resmi ve özel kuruluşlarda yaparlar.
STAJ YERLERİ
Madde 7: Staj, yurt içi ya da yurt dışında uygun görülen kamu veya özel veteriner hekimlikle
ilgili birimlerde yapılabilir.
Öğrenciler yaz stajlarını aşağıda belirtilen yerlerde yapabilirler:
Hayvan Yetiştiriciliği ve Beslenmesi (Staj 1)
- Yurt içi ve yurt dışındaki Veteriner Fakültelerinin ilgili uygulamalı anabilim dallarında,
- Resmi ve özel araştırma ve uygulama çiftliklerinde,
- Hayvan yem sanayiinde,
- Balıkçılık işletme tesisleri,
- Fakülte yönetim kurulunun uygun göreceği ilgili diğer kuruluşlarda

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi (Staj 2)
-Yurt içi ve yurt dışındaki Veteriner Fakültelerinin ilgili uygulamalı anabilim dallarında,
-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Gıda Laboratuvarlarında,
-Hayvansal ürünler sanayinde (et, süt, bal, yumurta ve balık ürünleri üretim ve işleme
fabrikaları),
-Gıda Laboratuvarlarında,
-Resmi ve özel mezbaha ve kombinalarda,
-Veteriner Hekim çalıştıran gıda marketlerinde,
-Fakülte Yönetim Kurulunun uygun göreceği ilgili diğer kuruluşlarda
Hayvan Sağlığı (Staj 3)
-Yurt içi ve yurt dışındaki Veteriner Fakültelerinin ilgili uygulamalı anabilim dallarında,
-Resmi ve özel hayvan hastanelerinde,
-Belediyelerin Veteriner İşleri Müdürlüğü ve ilgili servislerinde,
-Özel Veteriner Kliniği ve Polikliniklerinde,
-Hayvanat Bahçesi, Hayvan Rehabilitasyon Merkezleri ve Akvaryumlar,
-Veteriner ilaç sanayinin ilgili departman’larında,
-Klinik Veteriner Hekimliğe hizmet veren laboratuvarlarda,
-Fakülte yönetim kurulunun uygun göreceği ilgili diğer kuruluşlarda
STAJ KOMİSYONU
Madde 8- İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde Fakülte Yönetim Kurulunca,
eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısının başkanlığında staj alanına göre ilgili Bölümlerin her
birinden en az dört öğretim üyesinden oluşan bir staj komisyonu oluşturulur. Komisyon staj
yerlerinin alanlara uygunluğunu, staj yerlerinde stajın amaca uygun olarak yürütülmesini
denetleme ve staj sonrası öğrencilerin başarılı/başarısız durumlarını belirlemek amacıyla
mülakat işlemlerini gerçekleştirir.
STAJ KARNESİ
Madde 9: Öğrencilerin stajla ilgili yaptıkları bütün işler günlük olarak, staj yapılan kurumun
yetkili sorumlusunca, dekanlık tarafından verilen ve üstünde öğrencinin fotoğrafı bulunan staj
belgesine işlenir ve öğrencilere ilişkin görüşler belirtilerek imzalanır. Bu belgeler kuruluşun
yöneticisi tarafından onaylanarak kapalı zarf içinde öğrenci veya posta ile Dekanlığa
gönderilir.
STAJ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DENETLENMESİ
Madde 10: Öğrenciler Staj başvurularını 15 Nisan – 15 Mayıs tarihleri arasında bildirmek
zorundadır.
Madde 11: Fakülte Yönetim Kurulu öğrencilerin staj başvurularını karara bağlar. Daha sonra
staj yerleri ile ilgili değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, staja başlamadan en geç 10 gün
öncesinde ve staj’a başlamış olanlar hastalık, kaza vs. sebeplerle staj yapamayacaklarsa ya da
staj yeri değişikliği hususundaki talepleri için ilk 2 gün içinde Dekanlığa başvurur.
Dekanlıkça değişiklik nedeni haklı ve geçerli sayılabilecek durumlarda staj yeri değişikliği ve
iptali yapılabilir. Staj’ı iptal edilen öğrenci bir sonraki yıl yeniden staj müracaatında bulunur.
Madde 12: Öğrenci staj süresince, staj yaptığı kurumun çalışma ilkelerine ve Yüksek
Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine uymak zorundadır.
Madde 13: Öğrenciler staj yerlerine gidiş geliş ve diğer masraflarını kendileri karşılar.
Madde 14: Staj Komisyon Üyeleri öğrencileri staj yerlerinde denetleyebilir. Görülen
aksaklıkları Fakülte yönetim kuruluna bildirirler.

DEVAM ZORUNLULUĞU
Madde 15: Staja devam zorunludur. Devam edilmeyen günler telafi edilmek koşuluyla staj
süresinin %10’nu geçmez. Aksi takdir de öğrenci başarısız sayılır.
STAJ BELGELERİNİN TESLİMİ
Madde 16: Öğrenci, staj bitimini takip eden Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminin ilk 1 ay’ı
içinde staj belgesini dekanlığa teslim etmek zorundadır. Bu dönem içinde belgelerini teslim
etmeyen öğrenciler başarısız olarak değerlendirilir ve stajlarını tekrarlamak zorundadırlar.
Madde 17: Fakülte yönetim kurulunca kabul edilecek haklı ve geçerli sebeplerle stajını
yapmamış olanlara bir sonraki staj döneminde yeni bir hak tanınır.
STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde 18: İlgili staj komisyonu tarafından staj belgesi dikkate alınarak yapılacak mülakat
sonucunda öğrenci başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komisyonca başarısız olarak
belirlenen öğrenci stajını tekrar yapmakla yükümlüdür. Öğrenciler bir sonraki yıl staj
döneminde öncelikle başarısız oldukları stajı yapmak zorundadır.
YÜRÜRLÜLÜK
Madder 19: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi 2013-2014
yılında uygulamaya girmiş yeni müfredat kapsamında yürütülür.
YÜRÜTME
Madde 20: Bu yönerge hükümleri Fakülte Dekanı tarafından yürütülür.

