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3 hafta tatil yapmasam da Staj, işyeri eğitimi, uygulamama vb.  devam etsem 22 Mayıs’ta 14 

haftalık Staj, işyeri eğitimi, uygulama süremi tamamlamış olur muyum?

Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlara göre Mevlana veya Erasmus gibi yurt dışında olan 

öğrencilerin dönmeleri halinde öğrencilerin intibakları için gerekli tedbirleri Üniversitemiz alacaktır. 

Herhangi bir mağduriyet yaşanmayacaktır.  

Herhangi bir nedenle yurt dışına çıkarsam/dönersem bir sorun olur mu?

Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlara göre Tüm öğrencilerin (Türk ve Yabancı Uyruklu) yurt 

dışına çıkmaları yada dönmeleri durumlarında  pandeminin durumuna göre; uçuşların iptal olabileceği, 

döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyecekleri vb. başkaca sorunlar yaşayabileceklerinden bu 

hususları göz önüne alarak planlama yapmaları tabvsiye edilmektedir. 

22 Mayıstan sonra 3 hafta daha Staj, işyeri eğitimi, uygulama vb.  yapacak mıyız?

Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlara göre uygulama yapılacak. Akademik takvim duruma göre 

güncellenecek.

Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlara göre 3 hafta eğitime ara verildiğinden SGK dan 

işyerinizden (SGK) çıkışınız yapılacak dolayısı ile stajınıza da ara vermiş olacaksınız. Çalıştığınız süre stajınıza 

sayılmayacak. Adınıza prim ödenmeyecek.

İş yeri yazın başka stajyer öğrencilerin geleceğini, 22 mayıstan sonra beni staja devam 

ettiremeyeceğini söylüyor ne yapmalıyım?

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararlara göre Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlara hem 

yükseköğretim kurumları hem öğrenciler hem de diğer özel ve kamu kurumları uymak ve uygulamakla 

yükümlüdürler.

Yaz staj süreci ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlara göre uygulama yapılacak. Akademik Takvimde  şu an için 

bir değişiklik yok. Gelişmeler Üniversitemiz tarafından duyurulacak.

Mevlana veya Erasmus gibi değişim programalarında yurt dışında olan öğrencilerin dönmeleri 

gerekli mi?
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Staj, işyeri eğitimi, uygulama vb. bitiş tarihi nedir?

Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlara göre uygulama yapılacak. Akademik takvim duruma göre 

güncellenecek.

 3 haftalık tatil sürecinde İş Kazası ve Meslek Hastalıkları sigortamız devam edecek mi?

13 Mart İtibariyle öğrencilerin çıkışı yapılacak (3 hafta eğitime ara verilmesi nedeni ile) dolayısı ile SGK primi 

ödenmeyecek.


