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2019-2020 Yaz Stajı Uygulama Esasları
Üniversitemiz Senatosunun 6.5.2020 tarihli 542 toplantı no’lu kararlar ile olarak Fakültemiz
Yönetim Kurulunun 12.05.2020 tarih ve 26 no’lu toplantısındaki kararlarına göre bölümümüz
2020 yaz stajı döneminde aşağıda verilen uygulama esasları uygulanacaktır:
1. Senato kararına dayanarak dönem içinde salgın nedeniyle başladığı stajı durdurulan
öğrencilerden stajının %50 sini tamamlayanlar stajını yapmış sayılmış ve işlemleri
tamamlanmıştır.
2. İlgili kararlar uyarınca 2019-2020 yaz dönemi stajını yapacak öğrenciler “uzaktan öğretim
yöntemi” ile staj yapabilecektir. Staj yapacak öğrencilerin bölümdeki öğretim üyeleri ile temasa
geçmesi ve staj yapacakları öğretim üyesini belirlemeleri gerekmektedir. Ancak staj için
öğretim üyesi belirleyemeyen öğrencilere bölüm başkanlığı atama yapabilir. Uzaktan yapılan
staj çalışmaları ödev, proje, sunum vb. faaliyetler ile değerlendirilecektir.
3. Bölüm öğretim üyeleri gözetiminde uzaktan öğretim yoluyla yapılacak stajlarda öncelikle
mezuniyet durumundaki beklemeli öğrenciler ile 4. sınıfta bulunan mezun olabilecek
öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir.
4. Ayrıca staj nedeniyle mezuniyetinin gecikmesi, mezuniyet sıralamasında yaşanabilecek
olumsuzluklar, lisansüstü eğitime başvuru tarihlerinde yaşanabilecek sorunlar vb. önüne
geçmek için bu durumdaki öğrenciler için de uzaktan staj imkânı değerlendirilebilecektir.
5. Stajların prensip itibari ile sektörü tanımak, çalışma ortamını görmek, mesleki sorunları
yerinde görmek gibi amaçları olduğu için; bitirme durumunda olmayan öğrencilerin staj
faaliyetinin amacına ulaşması için stajlarını önümüzdeki yılda yapması için beklemesi tavsiye
edilmektedir.
6. Beklemeli öğrenciler dışında akademik takvim içinde staj yapılması yönetmeliğe göre
mümkün olmadığından stajların bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden sonra başlaması
gereklidir. Yaz okuluna kayıtlanan öğrenciler yönetmelik gereği bu dönemde de
staj yapamazlar.
7. Uzaktan olsa da aynı anda birden çok staj yapılması, geçerli olan staj yönetmeliğine göre
mümkün değildir. Her stajın süresi 20 iş günüdür.
8. Staj başvuruları bölüm staj komisyonu tarafından ilan edilecek başvuru sistemi üzerinden
başvuru yapılacaktır. 1 adet staj başvuru ve kabul formu (staj bilgi formu) elektronik olarak
doldurulacak ve ilan edilen platform üzerinden 26.06.2020 tarihine kadar yollanacaktır. Bu
platform staj ödev ve proje raporlarını yüklemek için de kullanılabilir.
9. Staj faaliyeti tamamlandığında sorumlu öğretim üyesi tarafından elektronik ortamda
doldurulan staj sicil formu öğrenci tarafından, öğretim üyesi tarafından onaylanan staj teknik
raporu ile beraber ilan edilecek platform üzerinden yüklenecektir.
10. Salgın sebebiyle öğrencilerimizin ve toplumun sağlığının korunması amacı ile stajların
öncelikli olarak uzaktan yapılması esastır. Uzaktan staj imkânı tanıyan ofis, firma ve
işletmelerde uzaktan staj yapılabilir. Ancak bu durumda SGK ödemesi yapılmayacaktır.
11. Ayrıca daha önceden staj kabulü almış öğrencilerimiz için ofis, firma ve işletmelerde yüz
yüze staj imkânı da tanınabilecektir. Ancak bu durumda öğrencinin yüz yüze stajı tercih ettiğine
ve bu tercihin tüm sorumluluklarını kabul ettiğine dair bir dilekçe ile bölüm staj komisyonuna
başvurması gerekmektedir.

