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RESPONSIBILITIES OF THE INTERNS:
1. Interns are responsible for knowing the corporate occupational health and safety policies and
procedures and abiding by them.
2. Interns who do not abide by the rules of the internship may have their internships revoked. In this
event, the student's internship will be considered unsuccessful.
3. As interns, you are required to comply with the agreed upon start and end dates of your internships.
The days off and leave days approved by the place of internship are not countable towards your required
time as interns; therefore, it is imperative that you inform your internship advisors of any approved
absences.

4. It is your responsibility to apply your best efforts to all duties assigned to you, and to carry them out
with the utmost care and professionalism.
5. Under no circumstances may interns argue with employees, supervisors, or other interns; if such a
situation arises, interns must first contact their supervisors, and then contact Human Resources and their
internship advisors at the first available opportunity. Interns are responsible for abiding by the
institution's dress and hygiene codes to the letter during the period of the internship.
6. Interns must be particularly mindful of how they comport themselves in circumstances where they
have face-to-face interactions with or otherwise serve customers or visitors.
7. It is particularly important for interns to protect confidential and proprietary commercial information
belonging to the corporation which they have acquired and used during the internship. Interns should,
under no circumstances, share such information with third parties. Revealing said information to a third
party for any reason may result in the termination of the internship and for the internship to be
considered unsuccessful.
8. Interns should be at their posts for visits made by internship advisors during the period of their
internships. Not being at one's post may result in the internship being revoked and for it to be considered
unsuccessful.
9. During the internship, interns should try to collect information related to the completion of their
internship notebooks at a time that is convenient to their supervisors, and should try to take notes or
collect data outside of working hours.

STAJYER ÖĞRENCİNİN SORUMLULUKLARI
1. Stajyer öğrenciler kurum içinde belirlenen iş güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatını öğrenmek ve ona
uygun olarak hareket etmekle yükümlüdür.
2. Kurum içi kurallara uymayan stajyerlerin stajlarına son verilebilir. Bu durumda öğrenci stajdan
başarısız sayılacaktır.
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3. Stajyer olarak staj başlangıç ve bitiş tarihlerine uyma zorunluluğunuz vardır. Kurumdan alacağınız
izin ya da mazeret günleri staj günü olarak sayılmayacağı için bu durumlarda mutlaka bölüm öğretim
üyeleriyle irtibat kurulmalıdır.
4. Staj esnasında kendinize verilen görevleri en ideal şekilde ve profesyonelce yapmak için azami çaba
göstermekle yükümlüsünüz.
5. Stajyer hiçbir koşul altında diğer stajyer, çalışan ya da amirleriyle tartışmalara girmemeli, bu tür
durumların oluşması durumunda öncelikle amirleriyle, daha sonra da gecikmeksizin İnsan Kaynakları
Bölümü’yle ve bölüm öğretim üyeleriyle irtibat kurulmalıdır. Stajyer, tüm staj süresi boyunca kurum
tarafından ön görülen kılık kıyafet ve kişisel hijyen kurallarına tamamen uymakla yükümlüdür.
6. Stajyer, müşterilerle (misafirlerle) yüz yüze hizmet vermesi gereken koşullarda kişiler arası iletişimine
daha çok özen göstermekle yükümlüdür.
7. Staj esnasında kuruma ait ticari önem arz eden bilgilerin kullanılması durumunda bu bilgilerin
hassasiyetle korunması azami önem taşımaktadır. Stajyer öğrenci, söz konusu bilgileri her ne sebeple
olursa olsun üçüncü şahıslara aktaramaz. Bu bilgilerin paylaşımı stajın sonlandırılması ve öğrencinin
stajdan başarısız sayılmasına yol açabilir.
8. Stajyer, staj esnasında bölüm öğretim üyelerince yapılacak ziyaretlerde görev yerinde bulunmalıdır.
Stajyerin görev yerinde bulunamaması stajın geçersiz sayılması ve öğrencinin stajdan başarısız
bulunmasıyla sonuçlanabilir.
9. Stajyer staj esnasında staj defterinin tamamlanması ile ilgili bilgileri toplarken amirlerinin çalışma
düzenini dikkate alır ve bilgi toplama işini mesai saatleri dışında yapmaya çalışır.

DEALING WITH PROBLEMS THAT MAY ARISE DURING YOUR
INTERNSHIP
You may encounter various difficulties at your place of internship. Some of these difficulties may be
rooted in issues present at the workplace that are independent of you, while others may be the result of
interactions with other interns, employees, and supervisors. Whatever the causes, you should follow the
guidelines below:
1. Try to find the cause of the issue. Does it stem from an issue with the organization, department, or
other interns, employees, or supervisors? Document the details of the issue on the evening of the day it
occurred (place, time, etc.). Strategize about what part you can play in the solution.

2. If the issue has not yet become a problem, you should send an email explaining the issue to the
internship advisor.
3. The meeting that the departmental internship advisor has with the internship sponsor is essential, and
the advisor will communicate the results to the intern.
4. Solutions arrived at between the organization and the student without the knowledge of the
departmental internship advisor risks unforeseen negative outcomes that may include the internship
being invalidated.
5. It is imperative that the departmental internship advisor approves any solutions arrived at between the
organization and the intern during the internship.

6. The intern is responsible for his or her own success during the period of the internship.

FORM 2: RULES AND REGULATIONS FORM
STAJ ESNASINDA KARŞILAŞILAŞILABİLECEK ZORLUKLARLA BAŞA ÇIKMAK
Staj esnasında işyerinde birçok farklı nedenle zorluklar yaşayabilirsiniz. Bu zorlukların bir kısmı sizden
bağımsız kurum içi dinamiklerden kaynaklanabilir, diğer bir kısmı ise sizin diğer stajyerler, çalışanlar ya
da amirlerinizle ilgili ilişkilerinizden kaynaklanabilir. Sebep her ne olursa olsun izlemeniz gereken yol
şudur:
1. Karşılaştığınız zorluğun kaynağını bulmaya çalışın. Sorun kurumla mı, departmanla mı, başka stajyer
ya da çalışandan mı, yoksa amirle mi ilgili? Karşılaştığınız zorluğu aynı gün akşamı detaylarıyla (yer,
saat vs.) kağıda dökün. Zorluğun çözülmesinde sizin payınızın ne olabileceğini belirleyin.
2. Zorluk soruna dönüşmeye başladıysa öncelikle durumu açıklayan bir e-postayı gecikmeksizin bölüm
öğretim üyelerine gönderin.
3. Bölüm öğretim üyesinin sorunun giderilmesinde kurumla yapacağı görüşme esas olacak ve verilen
karar doğrultusunda öğrencinin hangi yolu izleyeceği kendisine tebliğ edilecektir.
4. Bölüm öğretim üyesinin bilgisi dışında, kurum ve öğrenci arasında varılan çözümlerin staj süreci
üzerinde olumsuz hususlar oluşturma riski bulunmaktadır ve bu riskler stajın geçersiz sayılmasına kadar
giden sonuçlar doğurabilir.
5. Kurum ile stajyer arasında çözülmeye çalışılan sorunlarda bölüm öğretim üyesinin mutlak surette
onayı alınmalıdır.
6. Söz konusu sürecin işletilmesinde asıl sorumluluk öğrencinin kendisine aittir.

EXPECTATIONS REGARDING SKILLS AND ABILITIES DURING THE INTERNSHIP
1. The most important expectation from students during the internship is the ability to learn the norms of
professional behavior and conduct themselves according:
Arrive on time, arrive with proper clothing and the proper attitude,
Develop interpersonal skills,
Carry out the assigned tasks and responsibilities, request additional tasks and responsibilities,
2. Interns should strive to look for opportunities throughout the organization where they are completing
their internships and not confine themselves only to the department to which they were assigned; and
should learn how things work throughout the organization and prepare reports based on their
observations. These may include:
How reports are used to mutually communicate information between departments, the usability and
effectiveness of these reports,
How personal relationships impact the work performed between departments,
 How HR is used by the corporate office and by the department, the general approach of the institution
and the department to internal customers and visitors,
3. To give the maximum attention and consideration to the training and education offered, to participate
fully, and to better oneself.
4. To gain skills and experience by focusing on the feedback and criticism offered by the institution or
department.
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STAJ ESNASINDA EDİNMENİZ BEKLENEN BİLGİ VE BECERİLER
1. Staj esnasında öğrencinin edinmesi beklenen önemli bir beceri, öğrencinin profesyonel davranış
kalıplarını anlaması ve öğrenmesidir,
İşe zamanında gelme, işe doğru kıyafet ve yaklaşımla gelme, 
Kişiler arası iletişimini geliştirme,
Verilen görevleri ve sorumlukları yerine getirebilme, ek görev ve sorumluluklar istemek,
2. Stajyer tüm stajı esnasında içinde yer aldığı kurumun, sadece çalıştığı departmanına kısıtlı kalmadan,
nasıl işlediğini gözlemlemek ve gözlemlerini rapor halinde sunmak için gerekli çalışmaları yapmalıdır.
Bu doğrultuda aşağıdaki unsurların gözlemlenmesi gerekmektedir:
Departmanlar arası iletişimde kullanılan raporlar, bu raporların kullanışlılığı ve etkinliği,
Departmanlar arası kişisel ilişkilerin yapılan işe yansıması,
Kurum geneli ve departmanda kaynak kullanımı, iç müşteri ve misafir yaklaşımları,
3. Staj esnasında verilecek eğitimlere azami önem vererek katılmak ve kendini geliştirmek,
4. Belirlenen kurumsal ya da departmana özel sorunların tartışılmasında performans odaklı yapıcı
eleştirilerde bulunma becerisini kazanmak.

I have read and understood the responsibilities, duties and expectations of the student written
above, and I affirm that I will abide by these rules during the period of my internship.
Yukarıda yazan Stajyer öğrencinin sorumlulukları, görevleri ve beklentileri yazısını okudum ve
stajım süresince bu kurallara uyacağımı taahhüt ederim.
Öğrenci Adı & Soyadı (Student Name & Last Name)

Öğrenci No (Student ID):

İmza (Signature)

