
AKÇAKOCA BEY SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 

2019–2020 DÖNEMİ İSTEĞE BAĞLI STAJ İLE İLGİLİ DUYURU 

 

Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Sevgili Öğrencileri, 

 

 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı İsteğe Bağlı Stajı, 30 (otuz) iş günü olarak, İktisat 

Bölümü 2. Sınıf öğrencileri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Uluslararası İlişkiler 

Bölümü 2. ve 3. Sınıf öğrencileri tarafından yapılacaktır. İsteğe bağlı stajlar güz ve bahar 

eğitim öğretim ile yaz okulu dönemlerinde yapılamaz. 

 

Dünya ve ülkemizde yaygın olarak görülen KOVİD-19 pandemisi ile ilgili alınan 

tedbirler kapsamında İsteğe Bağlı Staj Başvuruları fakülte sanal ağ sitesinde duyurulan 

başvuru tarihleri arasında e-posta yoluyla gerçekleştirilecektir. 

 

İsteğe bağlı staj yapmak isteyen öğrenci,  

a) Bağlı oldukları Bölüm Başkanlığına, staj yapmak istediği kurumu e-posta 

yoluyla açıklayacak, ilgili Bölüm Başkanlığından onay e-postası geldikten 

sonra işlemlerine başlayacaktır. 

b) Fakültemiz sanal ağ sayfasında duyurusu yapılan belgelerin (staj kabul 

sözleşmesi, başvuru dilekçesi ve öğrenci taahhütnamesi) isteğe bağlı staj 

yapmak isteyen öğrencilerimiz tarafından ilk olarak kendilerinin doldurulması 

gereken bilgileri doldurduktan ve imzalandıktan sonra; staj yapılacak kurum 

tarafından bilgiler doldurulup imzaları alınacaktır.  

c) Söz konusu belgeler ıslak imzalı haliyle taratılarak bölümlerinde 

görevlendirilmiş danışmanlarına e-posta olarak gönderilecektir. 

d) Danışman ise belgeleri Bölüm Başkanı, Bölüm Staj Komisyonu Başkanı ve 

Fakülte Staj Koordinatörü tarafından uygun görülerek imzalanan tamamlanmış 

belgeyi taratarak, staj yapmak için başvuran öğrenciye e-posta olarak 

gönderecektir. 

e)  Bu belge öğrenci tarafından bir nüshası alınarak staj yapılacak kuruma teslim 

edecektir. Böylece staj başvuru işlemleri tamamlanmış olacaktır. 

 Başvuru için gerekli belgeler ise (fakülte sanal ağ sayfasında bulunmaktadır) 

1. Staj Kabul ve Sözleşme Formu 

2. Öğrenci Beyan ve Taahhütnamesi 

3. İsteğe Bağlı Staj Başvuru Dilekçesi’dir. 

 Başvuru belgeleri tam, eksiksiz ve tarihleri başvuru tarihleri içerisinde olmasına dikkat 

edilmelidir. 

 

Dikkat edilmesi gereken 3 nokta vardır. Bunlar:  

1. Başvuru evrakları arasında Sigortalı işe giriş bildirgesi belgesi 2019 yılında 

kaldırılmıştır.  

2. Staj Kabul Sözleşmesinde PARAF 2020 yılı itibariyle kaldırılmıştır. Paraf yerine her 

sayfaya İMZA kutusu açılmıştır. Bütün belge eksiksiz hazırlanmalıdır. 

3. Başvuru işleminde yaşadığımız olağanüstü durum sebebiyle e-posta yoluyla 

yapılacağından tek belge hazırlamanız yeterlidir.  

 Sevgili öğrencilerimiz staj ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm bilgiler Akçakoca Bey Siyasal 

Bilgiler Fakültesi Staj Yönergesinde mevcuttur.   

 Başarılar dileriz. Sağlıkla kalın. 


