Tarih:-----/-----/-----İ.T.Ü. İNŞAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA,
Üniversite Senatosunun 4 Haziran 2020 tarih ve 737 sayılı toplantısında kabul edilerek
yürürlüğe giren ‘Bitirme çalışması dersini başarmış ya da 2019-2020 bahar yarıyılında bu derse
kayıtlı mezuniyet durumundaki öğrencilerin COVİD-19 salgını nedeniyle yarım kalan ve
yapmaları gereken stajların yürütülmesine ilişkin esas ve usuller’ kapsamında belirtilmiş olan
çevrimiçi staj yapma / stajdan muaf olma hakkımdan faydalanmak istediğimi saygılarımla arz
ederim.
Not:

Öğrenci No:
Ad Soyad:
E-posta:
Cep Tel:
İmza:

NOTLAR:
•

Bu sayfanın alt kısmındaki 5 cümleden kendiniz için uygun olanını dilekçenizdeki not
kısmına kopyalayabilirsiniz. Eğer aşağıdakilerden hiçbirisi sizin durumunuza uymuyorsa
talebinizi kendiniz uygun bir şekilde belirtiniz.

•

1. maddeye uyan öğrenciler diğer maddelere de uyuyorsa her iki cümleyi de kopyalayabilir.

•

Senato esasları 2., 3. ve 4. maddeye göre değerlendirilmeyi talep edecek öğrenciler
önümüzdeki günlerde yapacakları çevrimiçi staj başvurularında ilgili maddeye göre
kendilerine tanınacak çevrimiçi staj süresinden daha uzun süreli staj yapmak isterlerse
Bölümümüz Staj Komisyonu tarafından uygun bulunacaktır. Bununla birlikte senato
esasları madde 5’e göre zorunlu staj sürelerini geçmemeleri gerekmektedir. (2. maddeye
göre muaf olmak istemeyen öğrenciler de eğer çevrimiçi staj yapmak isterlerse bu
kapsamda değerlendirilecektir).

•

İmzasız dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

1. ….………….. tarihinde başlamış olduğum stajım 16.03.2020 tarihinde stajımın ......
gününde iken Covid-19 salgını nedeni ile yarıda kaldı. Başlamış olduğum bu stajımın
Senato esasları 1. maddeye göre staj sözleşmemde belirtmiş olduğum gün kadar
değerlendirilmesini talep ediyorum.
2. Bugüne kadar …. gün staj yaptığım için Senato esasları 2. maddeye göre kalan stajlarımdan
muaf sayılmak istiyorum.
3. Bugüne kadar ….. gün staj yaptığım için Senato esasları 3. maddeye göre 10 gün çevrimiçi
staj hakkından yararlanmak istiyorum.
4. Bugüne kadar stajlarımı hiç yapmadığım için Senato esasları 4. maddeye göre 30 gün
çevrimiçi staj hakkından yararlanmak istiyorum.
5. Bugüne kadar …. gün staj yaptığım için Senato esasları 2. maddeye göre kalan stajlarımdan
muaf sayılabilecek durumdayım. Bununla birlikte Senato esaslarında belirtilen sürelerde
çevrimiçi staj yapmak istiyorum.

