
LOJİSTİK PROGRAMI UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE STAJ BAŞVURUSU 

***2020 YAZ DÖNEMİ İÇİN GEÇERLİDİR 

 

1

• http://www.kmyo.duzce.edu.tr/Sayfa/9286/staj web sayfasında bulunan STAJ BiİLGİ
SAYFASI'nı inceleyiniz. Belirtilen staj tarihlerinden size uygun olanını belirleyiniz. En 
erken staj başlangıç tarihi 15.06.2020 dir.

2

• Lojistik Programı için Form 1 'i(devlet desteği talep edilsede edilmesede mutlaka
doldurulacak) ve eğer işletme devlet katkısı almak istiyorsa Staj Kabul ve Sözleşme
Formu'nuda eksiksiz olarak doldurunuz/ firma kaşeli ve imzalı olacaktır. Formlarda
belirtilen açıklamaları ve imza, paraf bölümlerine dikkat ediniz. Formlar öncelikle siz ve
firma tarafından imzalanacak en son okul tarafından imzalanacaktır.

3

• Doldurulmuş STAJ BAŞVURU EVRAĞı'nı Staj başlangıcından en az 15 Gün önce bölüm
koordinatörlüğüne posta/kargo/mail(imza ve kaşeler tamalanmış olmalı ve taratmanız
gerekmektedir. Orjinalini lütfen saklayınız.) olarak gönderiniz. (kargo ve postadaki
geçikmeden Üniversite sorumlu değildir.)

4
• Bölüm koordinatörlüğünde staj uygunluk yazısını almayı unutmayınız !!! (Staj uygunluk 

bildirimi öğrencilere elektronik olarak (e-posta vb. gönderilecektir.)

5
• Mail attığınız öğretim elemanı sizlere talep ettiğiniz yerde staj yapmanızda sakınca 

olmadığına dair 24 saat içerisinde bilgi dönüşü yapmadıysa mutlaka kendisiyle iletişime 
geçin.

6
• Bölüm staj koordinatörünüz staj yerinizi uygun görmesi durumunda belirttiğiniz tarihlerde 

sigorta girişiniz için okul muhasebe birimineevrağınızı iletecektir.

7
• Okul muhasebe sorumlusu belirttiğiniz tarihlerde sigorta girişinizi yapacaktır. Ve STAJINIZ 

BAŞLAYACAKTIR.

8

• Staj sürenizce Staj DOSYANIZI (programınıza özel) 
(http://www.kmyo.duzce.edu.tr/Dokumanlar/kmyo/Dosyalar/LOJ%C4%B0ST%C4%B0K%20S
TAJ%20DEFTER%C4%B0.pdf )eksiksiz olarak doldurunuz.Stajınız bittiğinde Staj dosyasınızı 
Koordinatörlüğünüzle irtibata geçerek POSTA / Elektronik olarak (İmzalar olacağından 
taramanız gerekecek) Bölüm Staj koordinatörüne İlgili tarihten Önce iletiniz

9
• Mülakat tarihinde bölüm staj komisyonunuz Yüzyüze / Online mülakat yapacaktır. İrtibat 

kurunuz



İrtibat ve gönderi için mail adresleri 

Öğr. Gör. İbrahim BİLGİÇ     (Bölüm Başkanı) ibrahimbilgic@duzce.edu.tr 

Öğr. Gör. Burak YÜKSEL       (Program Koordinatörü) burakyuksel@duzce.edu.tr 

Öğr. Gör. İlyas Temel ŞAFAK temelsafak@duzce.edu.tr 

 

Önemli Bilgiler  

 Staj yeri uygunluk belgesi almanız zorunludur. Uygun görülmeyen iş yeri / bölümlerde yapılmış olan stajlar 
geçersiz sayılacaktır. 

 Staja başlamadan önce sigorta girişinizin yapılmış olması gerekmektedir. KMYO muhasebe biriminden 
teyit alabilirsiniz. Sigorta girişiniz yapılmamışsa staj yapmış olsanız dahi geçersiz sayılır. 

 İşletme öğrenciye ücret ödeyip devlet katkısı almak istiyor ise: lütfen staj bilgilendirme sayfasında bilgileri 
dikkatli okuyunuz ve Staj Kabul ve Sözleşme Formu’nu eksiksiz doldurunuz  (Her sayfada sizin, ve 
işletmenin parafı olmak zorundadır) (http://kmyo.duzce.edu.tr/Sayfa/9286/staj) 

 Yaz okulu ve staj birlikte yapılamaz. Yaz okuluna kayıtlanmayı düşünen arkadaşlar lütfen tarih 
seçimlerinde yaz okulu tarihlerine dikkat etsinler. 

28.07.2020 07.08.2020 Yaz Okulu Kayıtları (ÖN LİSANS-LİSANS) 

10.08.2020 13.09.2020 Yaz Okulu (ÖN LİSANS-LİSANS) (5 Hafta) 

14.09.2020 20.09.2020 Yaz Okulu Yarıyıl Sonu Sınavları 

 

 Programınıza özel form (lojistik için form1)  ve staj defterini kullanınız. 

 

http://kmyo.duzce.edu.tr/Dokumanlar/kmyo/Dosyalar/LOJ%C4%B0ST%C4%B0K%20STAJ%20DEFTER%C4%B

0.pdf 

 Tereddüt ettiğiniz noktalarda bilgi almak için lütfen irtibata geçiniz. 

 Staj yapılabilecek tarihleri aşağıda listelenmiştir. 

 

Dönem Başlangıç 

Tarihi  

Bitiş Tarihi Açıklama Açıklama 

1 15.06.2020 27.07.2020 Resmi tatil nedeniyle 1 gün 

uzatılmıştır. 

Staj sonrası yaz okuluna 

gidebilir. 

2 01.07.2020 17.08.2020 Resmi tatil nedeniyle 4 gün 

uzatılmıştır. 

Yaz okuluna gidemez 

3 06.07.2020 20.08.2020 Resmi tatil nedeniyle 4 gün 

uzatılmıştır.  

Yaz okuluna gidemez 

4 13.07.2020 27.08.2020 Resmi tatil nedeniyle 4 gün 

uzatılmıştır. 

Yaz okuluna gidemez 

5 04.08.2020 14.09.2020 

 

Yaz okuluna gidemez 

6 10.08.2020 18.09.2020 

 

Yaz okuluna gidemez 

 7 17.08.2020  25.09.2020    Yaz okuluna gidemez 
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