
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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  

DUIM Bölümü Öğrencisi olarak dfduim@itu.edu.tr   

GMIM Bölümü Öğrencisi olarak  dfgmim@itu.edu.tr   

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

 

Bölüm Staj Komisyonunun Görüşü ile Fakülte 

Yönetim Kurulu tarafından dilekçem pandemi 

süreci gözönünde bulundurularak değerlendirildi 

ve sonuç tarafıma iletildi. 

                          UNUTMAMAM GEREKEN KONULAR!!! 

1. Bu dokümanda yer almayan bir durum benim için söz konusu  ise 

fakültemin öğrenci işleri birimi ile temasa geçmem gerekiyor. 

 

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

Haziran.2020 tarihli yazısı üzerine Gemi İşleten Şirketlerde stajların 

dönem içerisinde ders programına göre haftada en az iki gün staj 

yapılması DUIM/GMIM Bölümü Staj Esaslarında geçen 

öngörülemeyen durumlarda bölüm staj komisyonunun görüşü 

alınarak bölüm kurulunca karar alınacağı belirtilen maddeler ve İTÜ 

Genel Stajları Madde 12 çerçevesinde şekillenmiştir. 

 

 

3. Deniz işletmelerinde gerçekleştireceğim stajımı ancak gemi işleten 

firmalarda yapabilirim ve sadece 2 ayı deniz eğitimimden 

sayılacaktır. 

 

4. Eğitim dönemi içerisinde ders ve stajı aynı anda yapamam.  Haftada 

en az iki gün staj yapabilmem için, staj yaptığım günlerde dersimin 

olmaması gereklidir.  

dfstaj@itu.edu.tr adresine ilgili dilekçe (Akış 3 Dilekçesi) 

ile PSÖS2 ve EK-1 ve şirket onayı içeren e-postanın pdf 

halini gönderdim. 

 

Fakülteden göndermiş olduğum dilekçe ve 

göndermiş olduğum formlar üzerine staj için 

onay yazısı tarafıma gönderildi 

Deniz Eğitimi yerine geçecek ve 

Atölye, Atölye  Tesislerinde ya 

da Gemi İşleten Şirketlerde Ders 

Programına göre en az 2 gün 

olmak üzere staja başlamak 

isteyen, Ara Sınıf dahil tüm 

Öğrencilerimiz İçin Akış  

Staj başvurumu portal üzerinden yaptım. Başvuruya, tarafımdan 

imzalanmış PSÖS2 ve Ek-1 formu, fakülte onay cümlesini içeren 

resmi e-postayı ve şirket onay cümlesini içeren eposta metnini, 

tek bir pdf veya jpeg dosyası şeklinde ekledim. 

Bu süreçte, Ek-2 ve Ek-3 belgeleri doldurulmayacağım. Eğer staja 

çıkacağım şirket, Devlet katkısından yararlanmak istiyorsa, Ek-4 

belgesini doldurarak staj sözleşmesinin 10. maddesine uygun 

biçimde Merkezi Staj Birimine gönderecektir. 

DUIM Bölümü Öğrencisi olarak dfduim@itu.edu.tr   

GMIM Bölümü Öğrencisi olarak  dfgmim@itu.edu.tr   

adresine ilgili dilekçeyi (AkışGüz-1 Dilekçesi) İTÜ SİS 

öğrenci sistemimden aldığım ayrıntılı ders programını  

ekleyerek imzalı şekilde gönderdim.  

Bölüm Başkanlığının değerlendirmesi sonucunda uygun 

bulundu ve İTÜ-DF-Öğrenci İşleri Bölümüne bildirildi. 

(Uygun bulunmadığı durumda tarafıma bildirilecektir) 

 

 

Staja başlamama en az 15 gün veya daha 

çok sürem var; Portalda staj kaydımı 

yaparak Pandemi Süreci Öğrenci Staj 

Sözleşmesi (PSÖS2) ve Ek-1 Staj Belgesi 

(EK-1) Formunu Sistemden İndirdim ve 

İmzaladım. 

 

 

 

Şirketten onay cümlesi içeren eposta 

metnini temin ettim. 

Staja başlamama 15 günden az sürem var; portaldan staj kayıt 

sekmesinden firma bilgileri doğru olmak kaydıyla sistemin izin 

vereceği şekilde tarihleri rastgele girerek staj kaydımı oluşturarak 

fakülte onayına gönderdikten sonra yardim.itu.edu.tr adresinden 

merkezi staj birimine yardım bileti oluşturup değiştireceğim staja ait 

yeni başlama ve bitiş tarihleriyle beraber; haftanın hangi günleri ve 

toplam kaç gün staj yapacağınızı ayrıntılı şekilde yazarak gönderdim. 

Merkezi staj biriminden yardım biletine tarihlerimin değiştirildiğine 

dair cevap aldıktan sonra portaldan Pandemi Süreci Öğrenci Staj 

Sözleşmesi (PSÖS2) ve Ek-1 Staj Belgesi (EK-1) Formunu Sistemden 

İndirdim ve İmzaladım. 
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