
3000 MESLEK STAJI DERSİNİN İLKELERİ  

 

 

Meslek Stajına İlişkin İlkeler 

- Meslek Stajı dersini 3. ve 4. Sınıf öğrencileri 3. Sınıftaki herhangi bir seçmeli dersin yerine alabilir. 

- Öğrencinin staj yapabilmesi için güz ya da bahar yarıyılında “3000 Meslek Stajı” dersini bölüm dışı 
seçimlik ders olarak alması gerekmektedir. Dersi almayan öğrenci staj yapamaz. 

- 3000 Meslek Stajı dersi not olarak değerlendirilmediğinden ortalamaya etkisi yoktur, kredi olarak 
değerlendirilir. 

- Stajın zorunlu süresi minimum 20 iş günü olup işe devam zorunluluğu vardır. 
- Öğrencinin staj yaptığı süre içerisinde rapor alması durumunda; ilgilinin ve staj yaptığı kurumun 

raporun alındığı gün Fakültemize bildirmesi ve raporunu ibraz etmesi gerekmektedir. Rapor süresince 
çalışamayacak olup staj süresi raporlu olduğu gün sayısı kadar uzatılacaktır. 

- Öğrenci staj başvuru evraklarını (Ek-1 ve Ek-2) ders kaydığını kesinleştirdiği tarihten itibaren 30 gün 
içerisinde öğrenci işleri bürosundan alabilir. 

- Öğrenci staj başvuru evraklarını staja başlamadan en geç 30 gün önce staj yapacağı yeri bölümünün Staj 
Komisyonu Üyesine onaylatarak öğrenci işleri bürosuna teslim etmek zorundadır. 

- Komisyon onayı alınan öğrenci staj dosyasını (Ek-3, Ek-4 ve Ek-5) öğrenci işleri bürosundan alabilir. 
- Staj bitiminde öngörülen şartlar doğrultusunda Dekanlığa staj yaptığına ilişkin belgeyi/belgeleri (Ek-3, 

Ek-4 ve Ek-5) 3 hafta içerisinde sunmak zorundadır. 
- Staj yaptığına dair belgeyi/belgeleri (Ek-3, Ek-4 ve Ek-5) belirtilen sürede Dekanlığa sunmayan öğrenci 

dersten başarısız sayılır. 
- Stajın derslerin olmadığı zamanlarda(yaz okulu dahil) yapılması zorunlu olup aksi takdirde staj geçersiz 

sayılacaktır. 

 

Staj Yapılacak Yerler 

- Kamu kurum ve Kuruluşları 
- En az 50 kişi çalıştıran sermaye şirketleri 
- Konfederasyon ve sendikaların genel merkezleri 

- Türkiye’nin resmi olarak tanıdığı uluslararası kuruluşlar 

- 10 yıllık geçmişe sahip SMMM+YMM büroları (ticari sicil kaydı) 
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının merkez teşkilatları 

Staj Komisyonu 

- Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU (Staj Komisyonu Başkanı) 
- Doç. Dr. Yıldıray KIZGIN ( İşletme Bölümü Staj Komisyon Üyesi) 
- Yrd. Doç. Dr. Ayşe YILDIZ ÖZSALMANLI (Kamu Yönetimi Bölümü Staj Komisyon Üyesi) 

- Yrd. Doç. Dr. Özlem KIRLI (Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Staj Komisyon Üyesi) 
- Yrd. Doç. Dr. Mustafa İNCİ (İktisat Bölümü Staj Komisyon Üyesi) 
- Yrd. Doç. Dr. Yağmur KARA (Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Staj Komisyon Üyesi) 

- Yrd. Doç. Dr. Fatih GÜNGÖR (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Staj Komisyon Üyesi) 


