
2020 YAZ STAJI KAPSAMINDA UYGULANACAK KURALLAR 

1) Bahar yarıyılında staja başlayıp, salgın nedeni ile sigorta işlemleri durdurulan ve 

bu nedenle stajı yarım kalan öğrencilerden staj süresi 10 gün ve daha az kalan 

öğrencilerin stajlarının başarılı olarak kabul edilmesi, 

2) 2019-2020 yılı yaz stajlarının SGK ödemelerinin, staj yeri bulan 

Öğrenciler için 6 Temmuz 2020 tarihi itibari ile başlatılmasının, 

3) Staj yeri bulan öğrencilerin, eksiksiz doldurduğu staj formunu staj yapacağı 

firmaya imzalatarak, staj başlangıç tarihinden en az 20 gün önce bölüm staj 

komisyon danışmanına ulaştırmalarının (mekatronikstaj@gmail.com 

adresine taratıp(cam scanner gibi programlarla) atabilirsiniz) 

4) 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda mezuniyet aşamasında olup, 

sadece stajı kalan ve staj yeri bulamayan öğrencilerin, en geç 6 Temmuz 2020 

tarihine kadar Bölüm Başkanlıklarına dilekçe ile durumlarını bildirmelerinin, 

5) Madde 4’te belirtilen öğrencilerin stajlarının değerlendirilmesinin, bölüm staj 

komisyonunun belirleyeceği kurallar çerçevesinde Bölüm Laboratuvarları ve 

atölyelerinde, Üniversite yerleşke içi arazide uygulamalı çalışma şeklinde 

yapılmasının, 

6) Bölüm içinde staj yaptırma imkânı bulunmayan bölümler için Staj Komisyonu 

tarafından verilecek proje/ödev benzeri çalışma ile stajın uzaktan yapılabilecek 

şeklinde yapılmasının ve 18 Eylül 2020’ye kadar tamamlanması gerekmektedir. 

7) Staj sisteminde bazı öğrencilerimizin staj bilgilerini girmemize rağmen silindiğini 
fark ettik. Lütfen tüm öğrencilerimiz stajlarını kontrol etsin. 

Staj yaptığı halde stajı girilmeyen öğrencilerimiz mekatronikstaj@gmail.com 

adresine Staj yaptıkları firmayı, öğrenci numaralarını ve staj gün sayılarını bildiren 

bir mail atarlarsa girişleri İVEDİLİKLE yapılacaktır. Staj yaptığınız ve stajlarınız 

girildiği halde, sistemde yazan STAJLAR EKSİKTİR yazısı sistemsel bir hatadır 

 Dikkate almayınız. 

 SIKÇA SORULAN SORULAR 

1) Staj için gerekli olan belgeler nelerdir? 

Bölümümüz web sayfası staj aşamaları kısmında bulunmaktadır. 

2) STAJIMI BU YAZ YAPMAK ZORUNDAMIYIM? 

Hayır değilsiniz. 3.Sınıftan itibaren mezuniyete kadar stajınızı istediğiniz 
zaman(yaz döneminde veya sömestre de) yapabilirsiniz. 

3) İki stajımı da aynı firmada yapabilir miyim? 

Evet yapabilirsiniz. 

4) Firma tarafından stajyer maaşı verileceği söylenmişti bunun için Ek18 belgesini 
doldurmam gerektiği yazıyor, bu Ek 18 belgesini Ek 16yla birlikte mi göndermem gerek 
yoksa staj sonunda mı teslim etmeliyim? 

Evet, ikisini de bize tarayıp mail atabilirsiniz. (mekatronikstaj@gmail.com adresine) 

5) Stajla ilgili sorularımızı hangi adrese sorabiliriz? 

mekatronikstaj@gmail.com adresine mail atarsanız en geç 72 saat içerisinde 
geri dönüş yapılacaktır. Ancak, bu belgedeki yazılanları iyice okuyalım. 
Muhtemel sorularınızın, Cevaplarının hepsi burada bulunmaktadır
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6) Staj defterimi elle mi yazmak 

zorundayım? Hayır. Bilgisayar kullanarak 

da yazabilirsiniz. 

7) SGK belgesi ne kadar sürede çıkıyor? 

Bu konuda elimizden geldiğince hızlı davranıyoruz. Ancak, Pandemi sürecinden 
dolayı Staj başlangıç tarihinden 20 gün önce teslim ederseniz bizim içinde kolaylık 
olur. 

Örnek 

Staj belgeleri her hafta Salı günleri saat 12:00 da Dekanlığa yollanmaktadır. 
Örneğin 30 Haziran Salı Günü saat 11:59’a kadar mail atarsanız, belgeniz 6 
Temmuz’a yetişir. Ancak 12:00 dan sonra mail atarsanız belgeniz 13 Temmuz da 
çıkar. 

8) Staj Sicil fişi ve defterimi imzalatmam için Okula gelmem gerekiyor mu? 

Hayır gerekmiyor. Staj yaptığınız firmanın imzalaması yeterlidir. 


