
T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  

STAJ UYGULAMA ESASLARI 2019-2020 YAZ DÖNEMİ EK KARARLARI 

EK-1 KAPSAM ve DAYANAK 

2019-2020 Yaz Dönemine özgü hazırlanan bu uygulama esasları; 06.05.2020 tarihli Üniversitemiz 

Senatosunun 542 no’lu toplantısında alınan kararlar (Madde 4. Stajlar) ve 12.05.2020 tarihli 

Fakültemiz Yönetim Kurulunun 26 no’lu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 

hazırlanmıştır. 

EK-2 STAJ SÜRESİ VE STAJ DÖNEMLERİ 

(1) 2019-2020 Yaz Döneminde Temel Staj ve/veya Sektör Stajını gerçekleştirecek öğrenciler için 

dört adet seçenek oluşturulmuştur:  

1. Firma ve işletmelerde yüz yüze staj;  

2. Uzaktan staj imkânı tanıyan firma ve işletmelerde uzaktan staj;  

3. 20 Temmuz – 28 Ağustos arasında 25 iş günü süresince Bölüm Öğretim Elemanlarının 

desteği ile uzaktan öğrenim yöntemi ile staj;  

4. Staj yapmama  

(2) Uzaktan olsa da aynı anda birden çok staj yapılması mümkün değildir. Arka arkaya yapılacak 

stajlarda ilk stajın tamamlanmış olması zorunludur. 

(3) Uzaktan öğrenim yöntemi ile gerçekleştirilecek stajlarda, 25 iş günü süresince oluşturulacak 

derslere katılmak ve hazırlanacak yoklamayı doldurmak zorunludur. Firma ve işletmelerde 

yapılacak uzaktan stajlarda derslerin oluşturulması ve yoklamanın kontrolü firma yetkilisi 

tarafından yapılacaktır. Öğretim üyelerinin desteği ile yapılacak uzaktan öğrenim yöntemi ile 

stajlarda derslerin oluşturulması ve yoklamanın kontrolü Bölüm Staj Komisyonu tarafından 

oluşturulan beş kişilik öğretim üyesi ve iki adet araştırma görevlisi takımları tarafından 

yapılacaktır.  

EK-3 STAJ BAŞVURUSU 

(1) Staj yapmak isteyen tüm öğrencilerin Bölüm Staj Komisyonu tarafından hazırlanan ve e-posta 

yoluyla gönderilen 2019-2020 Yaz Dönemi Staj Bildirim Formunu doldurmak ve üç (3) adet 

ıslak imzalı formu stajlarına başlamadan en az 15 gün öncesinde Bölüm Başkanlığına posta/kargo 

yoluyla ulaştırmak zorundadır. 

(2) 1. veya 2. tercihi seçecek öğrenciler Staj Sicil Formunu Mühendislik Fakültesi internet 

sayfasından doldurup Akademik Danışmanına onaylatacaktır. Bu formla birlikte Mühendislik 

Fakültesi internet sayfasında yer alan Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formunu kendisi 

doldurup, staj yapılacak firmaya ilgili kısımları doldurtup, Staj Komisyonu Başkanına imzalattırır. 

Halen yürürlükte olan Staj Uygulama esaslarına göre stajlarını gerçekleştirir. 2. tercihin seçildiği 

durumda SGK tarafından sigorta işlemleri yapılmayacaktır. 

(3) 3. tercihi seçecek öğrenciler, Staj Sicil Formunu Mühendislik Fakültesi internet sayfasından 

doldurup Akademik Danışmanına onaylatacaktır. Bu formla birlikte Mühendislik Fakültesi 

internet sayfasında yer alan Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formunu kendisi doldurup, firmaya 

ait kısımlar Bölüme ait bilgiler ile doldurularak Bölüm Başkanına imzalatıp Staj Komisyonu 

Başkanına imzalatılacaktır.  



a) Bölüm Öğretim Üyelerinin desteği ile uzaktan öğrenim yöntemi ile yapılacak Temel ve 

Sektör Staj Dersleri 20 Temmuz – 28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecektir.  

b) Temel staj derslerine kayıt olmak için öğrencilerin Atölye Eğitimini başarıyla tamamlamış 

olması, Kümülatif ortalamasının 1.80’in üzerinde olması, 1. ve 2. Sınıf zorunlu ve seçmeli 

derslerinden toplamda en fazla üç dersten başarısız olmuş olması koşulu aranmaktadır.  

c) Sektör stajı derslerine kayıt olmak için öğrencilerin Atölye Eğitimi ve Temel Stajlarını 

başarıyla tamamlamış olması, Kümülatif ortalamasının 1.80’in üzerinde olması, 1., 2. ve 3. 

Sınıf zorunlu ve seçmeli derslerinden toplamda en fazla üç dersten başarısız olmuş olması 

koşulu aranmaktadır. 

d) Bölüm Öğretim Üyelerinin desteği ile uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacak stajlar günlük 

ve/veya haftalık olarak verilecek ödev/proje/sunum v.b. faaliyetler ile değerlendirilecektir. 

Ödev/proje/sunum v.b. faaliyetler zamanında ve istenilen özelliklerde teslim edilmesi 

gerekmektedir. Ödev/proje/sunum v.b. faaliyetlerin değerlendirmeleri Bölüm Staj 

Komisyonu tarafından oluşturulan beş kişilik öğretim üyesi ve iki adet araştırma görevlisi 

takımları tarafından yapılacaktır. 

e) Öğretim üyelerinin desteği ile yapılacak uzaktan öğrenim yöntemi ile stajlarda toplamda en 

fazla iki gün Mazeretli/Mazeretsiz devamsızlık yapılabilecektir. İki günden çok 

Mazeretli/Mazeretsiz devamsızlık yapan öğrencilerin stajları geçersiz sayılacaktır. 

 

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi ve Uygulama Esasları ile 2019-2020 

Yaz Dönemi Ek Kararlarını okudum ve anladım, staj tercihimin işleme alınmasını arz ederim. 

 

İmza   : 

İsim-Soyisim  :  

  



2019-2020 YAZ DÖNEMİ STAJ BİLDİRİM FORMU 

DEÜ Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanlığına, 

Adım …………………………………… Bölümümüzün ……………… nolu öğrencisiyim. 

Atölye Eğitimini …… / …… Yaz döneminde başarı ile tamamladım.  

2019-2020 Yaz döneminde  

☐  1. Kendi tercihim ile ve bu tercihin tüm sorumluluklarını kabul ederek, Temel / Sektör 

stajımı bölümümle ilgili firma ve işletmelerde yüz yüze olarak yapmak istiyorum. 

☐  2. Kendi tercihim ile Temel / Sektör Stajımı, bölümümle ilgili firma ve işletmelerde 

uzaktan öğrenim yöntemi yapmak istiyorum. Firmanın uzaktan öğrenim ile ilgili bilgileri 

Bölüm Staj Komisyonuna bildirmeyi kabul ediyorum. 

☐  3. 16 Temmuz 2020 tarihinde gerekli koşulları sağlıyor olmam durumunda, 20 Temmuz 

– 28 Ağustos tarihleri arasında Temel / Sektör Stajımı Bölüm Öğretim Üyelerinin 

desteğiyle uzaktan öğrenim yöntemi ile yapmak istiyorum.  

☐ 4. Staj yapmak istemiyorum. 

Tercihim ile ilgili bütün sorumlulukları kabul ettiğimi bildiririm. Gereğini bilgilerinize 

saygılarımla arz ederim. 

İmza   : 

İsim-Soyisim  :  

Öğrenci numarası : 

E-posta adresi  : 

İrtibat telefonu  : 

İrtibat adresi  : 

 


