
 
 
 
 

 
 

Stajların öngörülen sınıf sonlarında yapılması esastır. Ancak 27.11.2012 tarihli Senato kararı 
gereğince; yalnız aşağıda belirtilen durumdaki  öğrencilere, Güz dönemi final sınavları bitiş tarihi ile 
Bahar dönemi derslerinin başlangıç tarihi arasında en az 20 işgünü süresince zorunlu ya da isteğe 
bağlı stajları yapmalarına müsaade edilmektedir.  

(19 Ocak-13 Şubat 2015 Tarihleri arasında) 

- Lisans programlarında öğrenim görenler için 4. sınıf öğrencisi olmak. 

 - Meslek Yüksekokulu Programlarında öğrenim görenler için 2. sınıf öğrencisi olmak.  

 - Staj yapılmak istenen akademik yıl sonunda mezun olabilecek durumda olmak.  

 - O akademik yıla ait Güz döneminde aldığı tüm derslerden final sınavları sonunda   başarılı olmak 

ve buna göre bütünleme sınavlarına girmemek. 

 

- Staj yapabilecek öğrencilerin ilgili evraklarını en geç 6 Ocak 2015, Pazartesi günü Kariyer 

Yönlendirme Merkezi’ne teslim etmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra getirilen evraklar 
kesinlikle kabul edilmeyecektir. 



 
 

The internships are supposed to be carried out at the end of the anticipated grades. However, 

by the Senate decision dated November 27, 2012; students with below conditions are given a 
permission to complete a compulsory or voluntary internship not to be less than 20 business days 
between the ending date of Fall semester final exams and beginning date of Spring semester 
courses.  

             ( Between the 19 January-13 February) 

-  To be a 4th grade (senior) student at Undergraduate programs. 

 -  To be a 2nd grade (sophomore) student at Vocational School programs.  

 - To be qualified to graduate at the end of the academic year in which the internship is demanded.   

 - To be successful at the final exams for all the courses taken in Fall semester of that academic 
year and thus, not to take any make-up exams. 

 

Students, who are eligible to perform their internships, need to submit their documents to 
Career Guidance Centre by Monday, January 6, 2015 the latest. Any documents brought after this 
date will not be accepted.   

  


