
 

Akış 1, Akış 2 ve Akış 3 deki ilgili dilekçeleri web sitemizde bu duyuru metni ile bulabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

UNUTMAMAM GEREKEN KONULAR!!! 

1. Bu dökümanda  yer almayan bir durum benim için sözkonusu  ise fakültemin  

öğrenci işleri birimi ile temasa geçmem gerekiyor. 

 

2. Mezun olduktan sonra yapacağım stajlarda öğrencilik hakkım bittiği için ve 

İTÜ öğrencisi değil mezunu olacağım için, prosedürel olarak üniversitemiz 

tarafından sigorta işlemlerim yapılamayacaktır. 

 

3. Eksik gün stajı ile mezun olursam, T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 

tarafından gerçekleştirilen uzakyol vardiya zabitliği/mühendisliği yeterlilik 

sınavlarına girebilmek için zorunlu olan gün sayısını tamamlamam gerekiyor. 

Fakültemizde yapılacak olan liman komisyonlarına girilebileceğim. 

 

4. Atölye tesislerinde ve/veya T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 10. 

Haziran.2020  tarihli yazısı üzerine Gemi İşleten Şirketlerde staj yapacak olan 

öğrencilerimiz, Denizcilik Fakültesi Öğrencileri İçin COVİD-19 Döneminde 

Yarım kalan ve/veya Yapılamayan Stajların Yürütülmesine ilişkin Usuller ve 

Esaslar, Madde 5 kapsamında değerlendirilmiş ve Madde 2 kapsamına 

girmesine fakülte yönetim kurulumuz tarafından karar verilmiştir. 

 

5. Deniz işletmelerinde gerçekleştireceğim stajımı ancak gemi işleten 

firmalarda yapabilirim ve sadece 2 ayı deniz eğitimimden sayılacaktır. 

 

6. Stajdayken  çevrimiçi açılacak yaz okuluna katılabilirim. 

Mezun olmak istemiyorum, 

stajlarımı tamamlamak 

istiyorum. 

Staj yapacağıma dair şirketten 

yazılı belgeyi temin ettim. 

Deniz Eğitimi MTM 211, MTM 341, 

MTM 302, MEN 211, MEN 341 ve  

MEN 302 Uzun Dönem Deniz Eğitimi 

ve Atölye Kapsamında  Gemiye 

Çıkacak, Atölye  Tesislerinde yada 

Gemi İşleten Şirketlerde Staja  

Başlayacak Ara Sınıf dahil tüm 
Öğrencilerimiz İçin Akış (3) 

Uzun Dönem Deniz Eğitiminden Dönen 

Mezuniyet Durumunda Olmayan Eksik 

Staj Günü Kalan ve Not Komisyonuna 

Girmek İsteyen Öğrenciler İçin Akış (1) 

Eksik gün sayımı belirterek staj not komisyonuna  girmek 

için  

MTM Bölümü Öğrencisi olarak dfduim@itu.edu.tr   

MEN Bölümü Öğrencisi olarak  dfgmim@itu.edu.tr   

adresine ilgili dilekçeyi (İTÜ KKTC Akış-1 Dilekçesi) imzalı 
gönderdim.  

 

Bölüm Staj Komisyonunun Görüşü ile Fakülte 

Yönetim Kurulu tarafından dilekçem pandemi 

süreci gözönünde bulundurularak değerlendirildi 

ve sonuç tarafıma iletildi. 

Eksik Staj  Günü Kalan Mezuniyet 

Durumundaki Öğrenciler için Akış (2) 

 

MTM 302/MEN 302 Dersini 

başardım, bitirme 

çalışması/tasarım projesi 

dersi dâhil ders planımdaki 

tüm dersleri tamamladım. 
Eksik staj gün sayım var. 

Bölüm Staj Komisyonununa  ilgili dilekçeyi (İTÜ KKTC Akış-2 MTM/MEN 
dilekçeleri) imzalayarak  

MTM Bölümü Öğrencisi olarak dfduim@itu.edu.tr   

MEN Bölümü Öğrencisi olarak  dfgmim@itu.edu.tr    

e-posta adresine gönderdim, Bölüm Staj Komisyonuma başvurdum. 

 Dilekçemin bölüm staj komisyonu tarafından alınması ile mezuniyet 
işlemlerim başladı. 

Mezun olmak istiyorum 

kktcogrenciisleri@itu.edu.tr adresine dilekçe                    

(İTÜ-KKTC Akış 3 Dilekçesi)  , Staj yapacağıma dair yazı ve 

İSG sınav sonucunu gönderdim 

KKTC Öğrenci İşlerine göndermiş olduğum 

dilekçe ve göndermiş olduğum formlar 

üzerine staj için onay yazısı tarafıma 

gönderildi 

Atölye  Tesislerinde yada Gemi 

İşleten Şirketlerde Staja 

Başlayacağım için dilekçe yazdım 

İTÜ Portaldan “İş Sağlığı ve 

Güvenliği”  sınavının yapıp sonuç 

belgesini çıktısını aldım. 

Stajım bittikten sonra 

kktcogrenciisleri@itu.edu.tr hizmet 

belgemi gönderip stajımın bittiğini 
beyan ettim 
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