Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun
Sevgili Öğrencileri,
1. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sınavlarının bitimini
takiben 21 Mayıs 2018 tarihinden itibaren stajların yapılmasına
başlanacaktır.
2. Stajlarınızı zorunlu ve mücbir sebepler haricinde 2018-2019 Güz Dönemi
derslerinin başlangıcına kadar tamamlamanız gerekmektedir.
3. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün merkezi uygulamasının kalkması
nedeni ile staj yerlerini öğrencilerimiz kendileri bulacak ve staj
komisyonuna verdikleri dilekçede belirterek onaylayacaklardır.
4. Bölüm bazında staj yapabilecek öğrencilerin listesi 399 ve 499 kodlu
dersler için ayrı ayrı 19 Mart 2018 tarihinde Bölümlerin web sayfalarında
yayımlanacaktır. Listelerde adı olmayan personel staj yapamayacaktır.
5. Staj yapacakların listesi yayımlandıktan sonra öğrenciler staj için EK-1’de
sunulan staj dilekçesi örneğini hazırlayarak Bölüm Staj Sorumlusuna
teslim edecektir. Öğrencilerin staj dilekçelerini verebilmeleri için son tarih
04 Mayıs 2018’dir.
6. Sadece Teknik Bölüm öğrencileri, staj süresinin uzun olması nedeniyle,
istemeleri halinde stajı iki eşit parçaya bölerek iki farklı firmada
yapabilecektir. Bu iki ayrık kısmın mücbir bir neden olmadıkça ardışık
olması bir zorunluluktur. Bu durumda öğrenci iki firma içinde ayrı ayrı
dilekçe verecektir.
7. Staj dilekçesinde özellikle staj yapılacak birimle ilgili bilgiler eksiksiz
olacaktır. Verdiği staj dilekçesindeki firma ile yaşanacak herhangi bir
problem nedeni ile staja kabul olmaması durumunda öğrenci yeni bir firma
için ayrı bir dilekçe verebilecektir.
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8. Öğrenci staj dilekçesi ile birlikte EK-2’de sunulan Staj Bilgi Formunu
eksiksiz olarak doldurup teslim edecektir. Staj Bilgi Formunda yer alan
bilgiler mürekkepli kalemle, sadece muhtemel staj başlama tarihi kurşun
kalemle doldurulacaktır.
9. Öğrenci Staj Dilekçesi, Staj Bilgi Formu ve Nüfus Cüzdanının arkalı ve önlü
fotokopisini teslim edecektir.
10. Staj Dilekçelerini veren öğrencilerin aday staj yerleri Staj Komisyonu
tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirmenin uygun olması halinde
Bölüm Staj Sorumluları tarafından dilekçede belirtilen firma ya da kurum
için Zorunlu Staj Yazısı hazırlanacaktır.
11.Zorunlu Staj yazılarını alan öğrenciler, firmadan staja kabul edildiklerini
belirten yazıyı Bölüm Staj Sorumlularına teslim edecektir.
12.Öğrencinin staj ile ilgili Atılım Üniversitesindeki resmi işlemler Bölüm Staj
Sorumlusu

tarafından

tamamlanacaktır.

Öğrenciler

staj

başlama

tarihinden iki gün önce Atılım Üniversitesi Personel İşlerinde (Mütevelli
Heyeti Binası) görevli Sayın Hüseyin Delialioğlunu’ndan sigorta giriş
bildirgelerini alarak staja gidecektir.
13.Havacılık Yönetimi öğrencilerinden Devlet Hava Meydanları İşletmesi
(DHMİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki Havalimanı Başmüdürlükleri veya
Müdürlüklerinde staj yapmak isteyenler ilgili Havalimanı Başmüdürlük ya
da Müdürlüğe şahsen müracaat edeceklerdir.
14. Staj Komisyonu üyeleri, Uçak Elektrik Elektronik Bölümünden Emre
Uzundurukan (5868890), Gövde Motor Bakımı Bölümünden Heyecan Utke
Koyuncuoğlu (5868890) ve Havacılık Yönetiminden İzay Reyhanoğlu
(5868887)’dur.
Dr. Altan Özkil
Staj Komisyonu Başkanı
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