
 
MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

2020-2021 BAHAR DÖNEMİ STAJLARI DUYURUSU 

 

GÜNCELLEME TARİHİ: 02.03.2021 

 

Üniversitemiz Senatosunun 17.02.2021 Tarih ve 567 sayılı kararının stajlar ile ilgili maddesi, 24.02.2021 

tarihinde Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulunda görüşülmüş olup alınan karar gereği 2020-2021 

öğretim yılı Bahar yarıyılının uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek olması ve derslere devam şartı 

bulunmaması nedeniyle, 2020-2021 Bahar yarıyılında stajların yüz yüze veya çevrim içi staj programı olan 

işletmelerde yapılmasına karar verilmiştir. 

 

2020-2021 Bahar döneminde staj yapmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda bulunan maddeleri dikkatlice 

okumaları ve gerekli işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir. 

 

1) Çevrim içi staj uygulaması Yeraltı stajı dalında maksimum 2 hafta (10 iş günü), Açık İşletme stajı 

dalında maksimum 2 hafta (10 iş günü) ve Cevher Hazırlama stajı dalında maksimum 2 hafta (10 iş 

günü) olmak üzere toplamda 6 hafta (30 iş günü) olarak sınırlandırılmıştır.  

 

2) Çevrim içi staj yapmak isteyen öğrencilerimizin staj başvurusu yaptıkları firmanın haftalık bazda 

uygulayacağı çevrim içi staj programını firma onaylı olarak Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na 

sunmaları gerekmektedir. Yapılacak olan değerlendirme sonrasında öğrencinin belirtmiş olduğu firmada 

çevrim içi staj yapıp, yapamayacağına karar verilecektir. 

 

3) 2020-2021 Bahar dönemi itibariyle özellikle mezuniyet durumunda olan ancak geriye sadece stajları 

kalmış olan öğrencilerimiz öncelikli olarak, Madde 1 ve Madde 2’de yazılan işlemleri dikkate alarak 

staj başvurularını yapmaları halinde çevrim içi staj hakkına sahip olacaklardır. 

 

4) Madde 3’te belirtilen şartları sağlamayan öğrencilerimizin çevrim içi staj yapma hakları 

bulunmamaktadır. Bu öğrenciler başvurmaları halinde yüz yüze staj uygulamasından faydalanabilirler. 

 

5) Staj yapılacak yerlerin düşük veya orta riskli bölge olması durumunda yüz yüze staj yapılması 

zorunludur. Bu bölgelerde çevrim içi staj yapılamayacaktır. 

 

6) Öğrencilerimizin yüz yüze staj imkanı tanıyan maden işletmeleri ve tesislerde staj yapabilmesi ancak 

kendilerinin Bölüm Başkanlığı’na yüz yüze stajı tercih ettiğine ve bu tercihin tüm sorumluluklarını 

kabul ettiğine dair bir dilekçe ile başvurması halinde mümkündür. Örnek dilekçe ve başvuru formlarına 

aşağıda verilen adresler üzerinden ulaşılabilir. 

 

http://maden.deu.edu.tr/tr/bolum-staj-programi-ve-staj-yonergesi/ 

 

https://online.deu.edu.tr/portal/site/4c3d4731-0ebe-4b09-9556-5e50e116b9b0/page/genel_bak 

 

7) Staj süreleri olarak öğrencilerimizin tamamlamakla yükümlü olduğu, öğretim planımızda yer alan staj 

süreleri geçerlidir. 

 

8) Çevrim içi ve yüz yüze staj yapacak öğrencilerimiz aynı zaman dilimi içerisinde iki farklı staj 

yapamayacaklardır. 

 

9) Yüz yüze ve çevrim içi stajların değerlendirilmesi ve sonuca bağlanması Maden Mühendisliği Bölümü 

Staj Komisyonunca yürütülecektir. 

 

Maden Mühendisliği Bölümü 

Staj Komisyonu Başkanlığı 
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