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İ.T.Ü. Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü bitirme çalışması dersini başarmış veya
2019-2020 bahar yarıyılında bu derse kayıtlı mezuniyet durumundaki öğrencilerinin COVİD19 pandemisi nedeniyle yarım kalan ve yapmaları gereken stajların yürütülmesine ilişkin staj
süreçleri aşağıdaki kurallara uygun olarak gerçekleştirilecektir.
1. Söz konusu öğrenciler, pandemi süresi boyunca İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği
Bölümü Lisans Programı’nda yer alan üç ana staj türü olan “Akımbaşı (Upstream), Akımortası
(Midstream) ve Akımaltı (Downstream)” stajlarını, çevrimiçi (online) gerçekleştirebilecektir.
2. Pandemi sürecinde zorunlu stajının herhangi birini yaparken (bir gün staj yapmış olsa bile)
sigortası iptal edilip, stajı sonlandırılan öğrencilerin, staj yaptığı günlere ait staj raporu ile
Bölüm Staj Komisyonu’na başvurması durumunda, (o staja ait) kalan gün sayısı tamamlanmış
sayılabilecektir.
3. Yapması gereken toplam stajının yarısını veya fazlasını (en az 23 gün) daha önceden
yapmışsa, geri kalan süreden muaf tutulup tüm stajını bitirmiş sayılacaktır. Geri kalan staj
süresi için Bölüm Staj Komisyonu tarafından, Öğrenci İşleri Otomasyon sistemine stajdan
muaf olarak giriş yapılacaktır.
4. Zorunlu stajlarının toplam gün sayısının yarısından daha az (23 günden daha az) staj yapmış
öğrenciler, Madde 1’deki staj türleriyle ilgili 10 gün süreli çevrimiçi staj yapacaktır. Bölüm
Staj Komisyonu tarafından, Öğrenci İşleri Otomasyon sistemine stajdan muaf olarak giriş
yapılacaktır.
5. Zorunlu stajlarının hiçbirini başlatmamış öğrenciler, Madde 1’deki staj türleriyle ilgili
toplam 23 gün çevrimiçi staj yapacaklardır. Bölüm Staj Komisyonu tarafından, Öğrenci İşleri
Otomasyon sistemine, yapılması gereken staj türünün birine bu stajın gün sayısı girilecek olup,
diğer staj türlerine stajdan muaf olarak giriş yapılacaktır.
6. Çevrimiçi staj yapan öğrenciler, sınavlarının veya derslerinin olduğu günlerde de staj
çalışması gerçekleştirebilir.
7. Öğrenci tarafından staj süresi uzatılmak istenirse, pandemi öncesi yürürlükte olan toplam
zorunlu staj süresini (45 gün) aşmamak şartı ile uzatılması uygun bulunacaktır.
8. Staj başvurusunun, stajın başlamasının planlandığı günden en az 5 gün önce yapılması
zorunludur.
9. 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 e-posta
metni, tek bir “pdf” dosyası şeklinde eklenmelidir.

10. Devlet katkısından yararlanmak isteyen firmalar, Ek-4 belgesini doldurarak Staj
Sözleşmesi’nin 10. maddesine uygun biçimde Merkezi Staj Birimi’ne gönderecektir.
11. Bu seçeneklerden hiçbirini tercih etmeyen öğrenciler, başvuru yapmadıkları takdirde,
pandemi sürecinin bitmesini bekleyerek pandemi öncesi yürürlükte bulunan staj esaslarına tabi
olabilecektir.
12. Bu esas ve usuller, 2019-2020 Bahar yarıyılında uygulanacak olup, bitirme çalışması
dersini başarmış veya 2019-2020 Bahar yarıyılında bu derse kayıtlı olup, mezuniyet
durumundaki öğrencileri kapsar.
Yukarıdaki maddelere ek olarak, İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Staj
Komisyonu’nun uygun bulması durumunda, bir öğretim üyesi gözetiminde de çevrimiçi staj
yapılabilecek olup, söz konusu stajlarla ve burada bahsedilmeyen diğer hususlarla ilgili
Üniversite Senatosu’nun 4 Haziran 2020 tarih ve 737 sayılı toplantısında kabul edilerek
yürürlüğe giren “BİTİRME ÇALIŞMASI DERSİNİ BAŞARMIŞ YA DA 2019-2020 BAHAR
YARIYILINDA BU DERSE KAYITLI MEZUNİYET DURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN
(DENİZCİLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ HARİÇ); COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE
YARIM KALAN VE YAPMALARI GEREKEN STAJLARIN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN ESAS
VE USULLER” geçerlidir.

