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3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu, Yüksek Öğretim Kuramlarının Bakanlıklar İle Onlara
Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim
Kuramları Yönetmeliği ve Bakanlık 12.11.2014 tarihli ve 769 sayılı Staj Yönergesi kapsamında
2018 yılı stajları ile ilgili kararlar alınmak üzere aşağıda imzaları bulunanların katılımıyla 10.01.2018
Çarşamba günü İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonu’nda toplanılmıştır.

KARARLAR:

1. 2018 yılı için İl Müdürlüğümüz ve bağlı ilçe müdürlüklerinde stajyer olarak kabul edilebilecek 
öğrenci sayısının 3308 sayılı Kanun’a göre tespit edilen stajyer kontenjan alt sınırı olan 34 stajyer 
olarak belirlenmesine,

2. Müdürlüğümüze 2018 yılı stajyer ödemeleri için talep edilen/ayrılan ödenek, Bakanlık 
12.11.2014 tarihli ve 769 sayılı Staj Yönergesi, 2017 yılında yapılmış olan stajyer başvuru sayısı, 
2018 yılı başvuru takvimi birlikte değerlendirildiğinde İl Müdürlüğümüz faaliyet alanına giren 
konularda eğitim gören veterinerlik, ziraat mühendisliği bölümleri, gıda mühendisliği, su  ürünleri 
mühendisliği branşları lisans öğrencilerinin ve İl Müdürlüğü çalışma alanına giren gıda, tarım ve 
hayvancılık branşları yüksekokul öğrencileri ile bilgisayar bölümü yüksekokul ve lisans 
öğrencilerinin başvurularının kabul edilmesine, bilgisayar bölümü öğrenci kontenjanının 2 olarak 
belirlenmesine, ortaöğretim öğrencilerinin stajyer olarak kabul edilmemesine,

3. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 18.07.2017 tarihli ve 90380401-105.01-E.10942170 sayılı yazıyla 
yeni açılması planlandığı bildirilen alan öğrencilerinden stajyer kabul edilemeyeceğinin 
bildirilmesine,

4. Başvuranlar arasında engelli kimlik kartına sahip olanlara, 1. ve 2. derece şehit yakını olduklarını 
belgeleyenlere öncelik verilmesine,

5. Staj başvurunun şahsen, öğrenci olduğuna dair fotoğraflı ıslak imzalı belge ve transkript, nüfus 
cüzdanı fotokopisi ile birlikte dilekçeyle yapılmasına,

6. Staj başvurusu kabul edilenlerden başvuru sırasında teslim ettikleri belgelere ilaveten aşağıda 
sıralanan belgelerin istenilmesine,

a) Stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan İl Müdürlüğümüze (Afyonkarahisar İl Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne) yazılmış staj tarihi, staj süresi ve staj yapmasının uygun 
olduğuna dair belge,

b) Kamu kuramlarında ya da özel kurum ve kuruluşlarda sigortalı olarak çalışmakta iken staj 
başvurunda bulunanlardan staj başvurusu kabul edildikten sonra staj için bu görevden ayrıldığına 
veya tabi oldukları personel mevzuatına göre ücretsiz izne ayrıldığına dair belge,

c) Eğitim kurumundan alınacak "SGK sigortalı işe giriş bildirgesi,
d) Okuldan alınarak ilgili bölümleri doldurulmuş ve okul tarafından imzalanması gereken yerler 

imzalanmış halde staj değerlendirme formu,
e) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
f) Öğrenci olduğuna dair fotoğraflı ıslak imzalı belge
g) Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf,



7. 2018 yılı için belirlenen stajyer kontenjan sayısının üzerine çıkılması durumunda her başvurunun 
not ortalaması yönünden lisans-yüksekokul ayrımı gözetilmeksizin değerlendirilerek not 
ortalaması en yüksek olandan başlayarak 2018 kontenjanı kadar stajyer öğrenci alınmasına, 
Bilgisayar bölümü yüksekokul ve lisans öğrencilerinin açılan kontenjandan fazla başvuru 
yapılması halinde not ortalaması yüksek olan 2 bilgisayar bölümü öğrencinin kabul edilmesine,

8. Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı internet sitesinde duyurulan staj uygulama 
takvimine göre 30/04/2018 tarihi mesai bitimine kadar staj başvurularının kabul edilmesine, 
02/05/2018-11/05/2018 tarihleri arasında başvuruların değerlendirilerek eğitim birimlerine 
duyurulmasına,

9. İlçe Müdürlüklerimizde staj yapmak isteyen öğrencilerin başvurularının, staj yapmak istediği ilçe 
müdürlüğüne veya İl Müdürlüğümüz ilgili birimine şahsen başvurabileceklerine, ilçe 
müdürlükleri tarafından alman başvuruların en geç 02.05.2018 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze 
gönderilmesine,

10. Stajı kabul edilen öğrenci bilgilerinin ilgili ilçe/şube müdürlüğüne gönderilmesine,
11. Süresi içerisinde başvuru yapmayanların, başvuru sırasında gerekli evraklarla başvuru 

yapmayanların ve staj başvuruları kabul edilenlerden tamamlaması gerekli belgeleri ibraz 
etmeyenlerin staj başvurularının reddedilmesine,

12. Stajyer öğrencilerin mesleki alanlarına göre ilgili Şube Müdürlüklerine görevlendirilmesi ile ilgili 
sekretarya ve yazışma işlemlerinin Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünce 
yürütülmesine;

13. Staj yapan öğrencilerin staj dosyasının incelenip uygun bulunması halinde onaylanması, 
notlarının verilmesi gibi benzeri iş ve işlemlerin stajyerin görevlendirildiği şube/ilçe 
müdürlükleri ile ilgili birimleri tarafından hazırlanarak Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube 
Müdürlüğüne resmi yazı ile gönderilmesine,

14. Stajyerlerin stajlarını bitirdikten sonra ücret ödemesi ile ilgili puantajların stajyerin staj yaptığı 
Şube Müdürlüğünce ve varsa ilçe müdürlüklerince İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne 
gönderilmesi ve bu puantajlara göre stajyerlere İl Müdürlüğü muhasebe birimince staj ücretinin 
ödenmesine,

Aşağıda imzaları bulunanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
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