
Sayı : 84939758-773.99-E.26624/96 01.06.2020
Konu : Staj Hk.

İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

İlgi : Merkezi Staj Birimi 29.05.2020 tarihli ve 46538113-773.99-E.26371/17 sayılı yazısı.

Üniversite Senatosunun 2020 yılı Bahar ve Yaz dönemi online staja ilişkin kararı uyarınca
Bölümümüz  uygulaması  Bölüm Staj  Komisyonunun  görüşleri  doğrultusunda  aşağıdaki  gibi
olacaktır.
Bölümümüzde zorunlu staj  uygulaması  20 işgünü üretim (teknik)  ve 20 işgünü yönetim stajı
toplamı 40 işgünü şeklindedir. Buna göre mezuniyet aşamasında olan öğrencilerden 
(1) Daha önceden 20 işgünü üretim ya da 20 işgünü yönetim stajından birini yapanların mezuniyet
için zorunlu stajlarını tamamlamış sayılmalarına,
(2) Daha önceden üretim ya da yönetim stajlarından birine başlayıp da stajı pandemi nedeniyle
kesintiye uğrayan öğrencilerin 20 işgününden eksik kalan süreyi online staj ile tamamlamaları
halinde mezuniyet için zorunlu stajlarını tamamlamış sayılmalarına,
(3) Staja hiç başlamamış öğrencilerin üretim ve yönetim stajı farkı gözetilmeksizin, bu stajlardan
birini  20  işgünü  olmak  üzere  online  yaptıkları  takdirde  mezuniyet  için  zorunlu  stajlarını
tamamlamış sayılmalarına karar verilmiştir. 
Öğrencilerden bitirme projesine yazılmış veya bitirme projesini tamamlamış olup 2020 yılı bahar
döneminde  veya  yaz  öğretiminde  tüm  derslerini  verebilecek  durumda  olanlar  mezuniyet
aşamasındaki öğrenci kabul edilir. Bu nedenle şu an itibariyle bitirme projesi alamayan öğrencinin
mezuniyet  aşamasında olmadığı  kabul  edilmektedir.  Öğrencinin staj  uygulamasına ilişkin bu
değişiklikten yararlanabilmesi için mezuniyet aşamasında olduğunu belgeleyen bir evrak ile staj
komisyonuna başvurması gerekmektedir.
İTÜ İşletme Mühendisliği’nden mezun olmak için gerekli olan zorunlu stajların yarısının yapılmak
suretiyle tamamının yapılmış sayılacağına ilişkin Bölüm kararı, sadece mezuniyet aşamasındaki
öğrenciler için geçerli olup, mezuniyet aşamasında olmayan öğrencilerin online staj yapmalarının
bugün itibariyle mümkün olmadığı, ilerleyen dönemlerde yaşanabilecek gelişmeler çerçevesinde
konunun tekrar değerlendirilebileceği kararlaştırılmıştır.
Bilgilerinize sunulur.

(E-İmza)
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