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STAJ İLKELERİ 

 

KAPSAM 

MADDE 1- Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü öğrencilerinin stajları bu 

ilkelerin hükümlerine göre yürütülür. 

STAJIN AMACI 

MADDE 2- Öğrencilerin öğrenim gördüğü programla ilgili konularda mesleki bilgi 

becerilerini arttırmak, tecrübe kazandırmak ve mesleklerinin uygulamaya dönük yönlerini 

öğretmektir. 

STAJ ZAMANI VE SÜRESİ 

MADDE 3- Stajlar 6. öğretim yarıyılı sonrasındaki yaz döneminde ya da öğrenimin sürmesi 

halinde sonraki yılların yaz aylarında (final sınavlarının bitiminden sonraki ilk iş günü ile güz 

dönemi kayıt yenileme tarihinden önceki son iş günü arasında) yapılabilir. Seçmeli staj 

dersine kayıtlanan öğrencinin başarılı sayılabilmesi için 20 iş günü staj yapması 

gerekmektedir.  

STAJ YERLERİ VE SİGORTA MASRAFLARI 

MADDE 4- Seçmeli staj dersine kayıtlanmış öğrencilerin aralıksız 20 iş gününü kapsayan staj 

sigorta primleri Fen Fakültesi Dekanlığı tarafından karşılanacaktır.  

MADDE 5- Staj komisyonunun öğrenciye staj yeri bulmak gibi bir yükümlülüğü yoktur. Bu 

nedenle öğrenci stajı yapacağı kurum ile ilgili görüşmeleri yapmak durumundadır. Öğrenci 

stajı yaz aylarında yapacağı için ilgili görüşmeleri en geç bir önceki bahar dönemi içerisinde 

tamamlamış olmalıdır. 

STAJ ORGANİZASYONU 

MADDE 6- Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü öğrencilerinin staj işleri bu 

bölümün öğretim elemanlarından oluşan Staj Komisyonu tarafından yürütülür. 

MADDE 7- Sigorta priminin Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı tarafından ödenmesini 

talep eden tüm öğrencilerimizin 3. Sınıf bahar yarıyılında seçmeli dersler grubunda yer alan 

Staj dersine kayıtlanmaları zorunludur. Staj dersine kayıtlanmış öğrenci yapacağı ilk başvuru 

için ‘20 iş günü süreyle yapılacak stajın sigorta priminin dekanlığımız tarafından 

karşılanacağına’ dair Ek-1’deki staj başvuru formunu sırasıyla Staj Komisyonu üyesine, Fen 

Fakültesi dekanlık makamına ve stajı yapacağı kurum yetkilisine imzalattıktan sonra Staj 

Komisyonuna teslim etmelidir.   



MADDE 8– Sigorta priminin Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı tarafından ödenmesini 

talep eden öğrenci staj başlangıç tarihinden en geç 15 gün öncesinde aşağıdaki belgeleri 

bölüm staj komisyonuna teslim etmelidir. 

Teslim Edilecek Belgeler 

 Stajın yapılacağı kurum tarafından onaylanmış staj başvuru formu (Ek-1), 

 Öğrenci kimlik kartı fotokopisi,  

 Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

 E-Devlet yoluyla elde edilebilen SGK bilgileri. 

MADDE 9– Madde 8'de belirtilen belgeleri teslim etmiş olan öğrenci, dekanlık muhasebe 

biriminden alacağı sigortalı işe giriş bildirgesini staj yapacağı kuruma en geç stajın 

başlayacağı ilk gün teslim etmelidir.  

MADDE 10– Stajın bitiminde Ek-2 de yer alan staj değerlendirme formu, fotoğraflı ve 2 

nüsha halinde staj yapılan kurum tarafından onaylanıp ‘GİZLİ’ kaydıyla posta ile “Ege 

Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Bornova/İZMİR” adresine gönderilecek veya 

öğrenciye ağzı kapalı, imzalı ve mühürlü bir zarf içerisinde verilecektir. 

MADDE 11– Staj değerlendirme formu (2 nüsha) en geç güz dönemi kayıt haftası içerisinde 

bölüm staj komisyonuna ulaştırılmalıdır. Staj değerlendirme formu belirtilen süre içerisinde 

komisyona ulaşmayan öğrencilerin Staj dersi başarısız olarak değerlendirilecektir. Staj dersine 

kayıtlanıp Fen Fakültesi Dekanlığından sigorta primi ödemesi talep etmeyen öğrenciler de staj 

derslerinin değerlendirilebilmesi için Ek-2’deki değerlendirme formunu staj komisyonuna 

teslim etmekle yükümlüdür.  

MADDE 12- Stajdaki çalışma saatleri stajın yapıldığı yerin mesai saatiyle aynı olur. 

MADDE 13- Staj yapan öğrenciler, staj yapılan işyerinin çalışma ve disiplin düzenine uymak 

zorundadır. 

MADDE 14- Staj yaptıracak kurum ve kuruluşlar staj yapan öğrenciye ücret vermek zorunda 

değildir. 

İstatistik Bölümü Staj Komisyonu 

Doç. Dr. Sevcan DEMİR ATALAY   (Başkan) 

Doç.Dr. Hayal BOYACIOĞLU 

Yrd.Doç.Dr. Burcu AYTAÇOĞLU 

Arş.Gör. Agah KOZAN  

Öğrencilerimiz staj ile ilgili sorunlarının çözümlenmesinde staj komisyonu üyelerinden 
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