
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN COVID-19 TEDBİRLERİ DÖNEMİNDE STAJLARIN YÜRÜTÜLMESİNE 

İLİŞKİN ESASLAR VE USULLER 

 

1) Eksik Staj Günü kalan Mezuniyet Durumunda olan öğrenciler için, 

 

a) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü için GMI 392/E kodlu, Deniz Ulaştırma İşletme 

Mühendisliği Bölümü için DUI 392/E kodlu Uzun Dönem Deniz Eğitimi dersini başarı ile 

tamamlamış (min DD), bitirme projesi dersine kayıtlı ya da başarmış ve mezuniyet durumunda 

olan öğrenciler, eksik kalan staj sürelerini Bölüm Staj Komisyonuna başvurmaları durumunda 

tamamlamış sayılacaklardır. 

b) Öğrencilerimizin, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Zabiti Yetkinlik Sertifikası sınavlarına girebilmek için 

mezuniyet sonrasında eksik kalan staj sürelerini tamamlamaları gerekmektedir. Mezuniyet 

sonrasında yapılacak stajlar için İTÜ tarafından sigorta girişi yapılamayacaktır. 

 

2) Deniz Eğitimi I, II, III ve Uzun Dönem Deniz Eğitimi dersleri kapsamında gemiye katılacak öğrenciler 

için, 

 

a) Staj başvurusu, öğrenci tarafından portal üzerinden yapılacaktır. Başvuruya, öğrenci tarafından 

imzalanmış Pandemi Süreci Öğrenci Staj Sözleşmesi ve Ek-1 Staj Belgesi formu, fakülte onay 

cümlesini içeren resmi e-posta ve şirket onay cümlesini içeren eposta metni tek bir pdf veya jpeg 

dosyası şeklinde eklenmelidir.  

b) Bu süreçte, Ek-2 ve Ek-3 belgeleri doldurulmayacaktır. Devlet katkısından yararlanmak isteyen 

firmalar, Ek-4 belgesini doldurarak staj sözleşmesinin 10. maddesine uygun biçimde Merkezi Staj 

Birimine gönderecektir. 

 

3) Uzun Dönem Deniz Eğitimi kapsamında stajlarından dönen öğrenciler için, 

 

a) 6 Aylık Açık Deniz Eğitimini içeren DUI 392/GMI 392 392 Uzun Dönem Deniz Eğitimi derslerinin not 

değerlendirilmesini bölüm başkanlıkları tarafından oluşturulacak staj not komisyonları çevrimiçi 

olarak yapacaktır. 

 

b) DUI 392/GMI 392 Uzun Dönem Deniz Eğitimi dersi kapsamında açık deniz eğitiminden dönen 

öğrencilerden eksik gün sayısı kalan öğrenciler,  staj not komisyonuna girebilmek ve stajlarının 

değerlendirilmesini sağlamak için bölüm staj komisyonuna başvuru yapar. Bölüm staj 

komisyonunun teklifi ile fakültemiz yönetim kurulu tarafından karar verilir. 

 

4) Bu esas ve usuller sadece 2019-2020 Bahar yarıyılı ve Yaz döneminde uygulanacaktır. 

 

5) Bu esas ve usullerde belirtilmeyen hususlarda, ilgili bölüm staj komisyonunun teklifi ile merkezi staj 

biriminin görüşü alındıktan sonra Denizcilik Fakültesi Yönetim Kurulu karar alır. 

 

6) Öğrenciler, bölüm staj komisyonlarına başvuru yapmadıkları takdirde salgın öncesi yürürlükte 

bulunan şartlara tabi olacaklardır. 


