
Mühendislik Fakültesi Kurul Kararına göre; Covid-19 salgını nedeniyle, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 

bahar yarıyılına mahsus olmak üzere, zorunlu staj süreçleri ile ilgili önemli bilgiler aşağıda verilmiştir: 

1. Staj uygulamaları, akademik takvimde belirtilen staj takvimine uygun ve isteğe bağlı olarak 

ödevlendirme şeklinde veya işletmelerde yüz yüze yapılabilecektir. 

• Yaz dönemi staj takvimi 28.06.2021 tarihi itibari ile başlayacaktır. Örgün öğretim 

öğrencileri bu tarihten itibaren yüz yüze veya ödevlendirme şeklinde staj yapabileceklerdir. 

İkinci öğretim öğrencileri, yaz döneminde veya bahar dönemi içinde de ödevlendirme veya 

yüz yüze staj yapabileceklerdir. 

• Makine Mühendisliği Bölümünde, en az 4 yarıyıl öğrenim (2. sınıfın sonunda) görmüş 

öğrenciler 1. staja ve en az 6 yarıyıl öğrenim (3. sınıfın sonunda) görmüş öğrenciler de 2. 

staja başlarlar. 

• İkinci öğretim öğrencileri yüz yüze stajlarını yarıyıl yıl içinde, ancak yıl içi ve final sınav 

dönemleri dışında kalan sürelerde, gündüz saat 08:00-17:00 arasında Kayseri il sınırları 

içindeki işletmelerde yapabilirler. 

• 1. staj 24 iş günü olarak tamamlanıp kabul edilmeden 2. staja başlanamaz. 

• Yüz yüze staj yapacak öğrencilerin, transkriptlerini ve aşağıda verilen staj taahhüt 

dilekçesini ıslak imzalı olarak posta yoluyla, dönem içi stajı için en geç staj başlangıç 

tarihinden 5 iş günü öncesinde, yaz dönemi stajı için 15.06.2021 tarihine kadar staj 

komisyonlarına ulaştırmaları gerekmektedir. 

• Bahar dönemi içinde ödevlendirme şeklinde staj yapmak isteyen ikinci öğretim öğrencileri 

stajlarını 15.04.2021 – 08.05.2021 tarihleri arasında yapacaklardır. İlgili öğrenciler aşağıda 

verilen dilekçeyi doldurarak en geç 12.04.2021 tarihine kadar ilgili staj komisyonuna e-

posta yolu ile ulaştırması gerekmektedir. 

• Yüz yüze yapılan stajlar sonrası ıslak imzalı staj defterleri, sicil fişleri ve staj defterini içeren 

CD ilgili staj komisyonlarına ulaştırılacaktır. 

• Yaz okulunda ders alacak öğrenciler, yaz okulu süresince uzaktan veya yüz yüze staj 

yapamazlar. 

• İş Sağlığı ve Güvenliği derslerini almamış öğrenciler, staj yapabilmek için güncel iş sağlığı ve 

güvenliği belgesi almak ve staja başlamadan komisyona iletmek zorundadır. 

• Yüz yüze staj yapmak isteyen öğrenciler, iş yeri bilgi formunu staj yapacakları iş yerine 

onaylatarak ilgili staj komisyonuna göndermeli ve uygunluk onayı almalıdırlar. Bu işlemden 

sonra obisisten herhangi bir başvuru yapılmayacak olup, staj taahhüt dilekçesinin belirtilen 

sürelerde gönderilmesi yeterlidir. İlerleyen dönemlerde obisisten başvuru alınacak olması 

durumunda, dikkat edilmesi gereken hususlar tekrar duyurulacaktır. 

• Belirtilen şartların sağlanmadığı veya yönetmeliğe uygun olmayan staj başvuruları 

kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 

• Belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

2. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle mezun durumunda olan öğrenciler, 

istemeleri halinde 14 Haziran – 03 Temmuz 2021 tarihleri arasında ödevlendirme şeklinde 

stajlarını yapabileceklerdir. 


