İktisat Bölümü
2019-2020 Dönemi
Staj Ödevi/Projesi Hakkında
Mezun durumunda olan ve olmayan öğrencilerin stajları ile ilgili olarak Üniversitemiz Senatosu
Kararlarına, Üniversitemiz ve İktisat Bölümü web sayfalarından ulaşabilirsiniz. Bu kapsamda, Covid-19
Pandemisi sürecinde, İktisat Bölüm Başkanlığının staj yapacak öğrencilerine yönelik belirlediği kurallar
aşağıda sunulmuştur.

1. Genel Kurallar
Covid-19 pandemisi nedeniyle, bir tane staj yerine araştırma ödevi veya araştırma projesi yapılacak
olup, bu ödev/proje staj yerine sayılacaktır.
Staj yerine araştırma ödevi/projesi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler son sayfada yer alan
başvuru formunu doldurduktan sonra bu formu taratarak pdf formatında transkriptleri ile beraber
bcelik@nny.edu.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir.
Birbirinin aynısı veya yakın ikamesi (benzeri) olan araştırma ödevleri/projeleri geçersiz
sayılacaktır.
Araştırma ödevi/projesi yapan öğrenciler ödevini/projesini tamamladıktan sonra Arş. Gör. Bekir
ÇELİK’e aşağıdakileri teslim etmeleri gerekmektedir.
- Tamamlanmış araştırma ödevi veya projesi,
- Transkript.
Araştırma ödevi/projesi son başvuru tarihi: 31 Temmuz 2020, Cuma günü 17.00
Araştırma ödevi/projesi son teslim tarihi: 30 Ağustos 2020, Pazar günü 23.00

2. Araştırma Ödevi/Projesi Yazım Kuralları
Araştırma ödevi/projesi hazırlarken ikt.nny.edu.tr
ulaşabileceğiniz staj defteri dokümanları kullanılacaktır.

adresli

fakülte web

Araştırma ödevi/projesi staj defteri hazırlamaya benzer şekilde hazırlanacaktır.
Kurşun kalem kullanılmayacaktır.
Her sayfanın sadece ön tarafı kullanılıp arka sayfa boş kalacaktır.

sayfamızdan

Dokümanların yazım sırası ve kuralları aşağıda yer almaktadır:
- Staj ön kapağı: Bilgisayar veya el yazılı olabilir.
- Staj iç kapağı: Bilgisayar veya el yazılı olabilir.
- İçindekiler: Bilgisayar veya el yazılı olabilir.
Haftalık raporlar kullanılmayacak olup, ödev/projenin içindekiler bölümü
hazırlanmalıdır.
- Ödev/Proje günlük raporu:
El yazısı ile yazılmalıdır, bilgisayar yazısı kabul edilmeyecektir.
Günlük rapor sayfa sayısı mezun aşamasında olan ve olmayan tüm öğrenciler için en az
30 sayfa olmalıdır.
Sayfalara tarih atmaya gerek yoktur, tarih kısmı boş bırakılacaktır.
Sayfalar ortalama bir yazı büyüklüğünde ve tamamı dolacak şekilde yazılmalıdır.
Satırlar arası boşluk, yazınız okunaklı şekilde olmalıdır.
- Ödev/Proje Genel raporu:
El yazısı ile yazılmalıdır, bilgisayar yazısı kabul edilmeyecektir.
En az bir sayfa olmalıdır.
Araştırma ödevinin/projenin genel değerlendirilmesi yapılmalıdır.
- Ekler:
İsteğe bağlıdır, günlük rapor ve genel rapor sonrasına eklenmelidir.
Ekler, ödev/proje için gereken toplam sayfa sayısından bağımsız değerlendirilir.
Bilgisayar veya el yazılı olabilir.

3. Araştırma Ödevi/Projesi Konuları
İktisat bölüm derslerinin genel kapsamında aşağıdaki araştırma alanlarına uygun bir şekilde herhangi
bir konu olabilir. Sadece bir konu seçilerek rapor hazırlanmalıdır. İki veya daha fazla konu ile
yazılan raporlar kabul edilmeyecektir.
Konu Başlıkları:















Ekonomik Büyüme
İşsizlik
Enflasyon
Ödemeler dengesi
Gelir Dağılımı
Merkez Bankacılığı
Finansal Piyasalar
Maliye Politikası
Para Politikası
Bankacılık Sistemi
Piyasa Başarısızlığı
AB-Türkiye İlişkileri
Uluslararası İktisadi Kurum ve Kuruluşlar
İktisadi Okullar

4. Staj Komisyonu Görevlileri
Diğer konular ve sorularınız için aşağıdaki staj komisyon görevlileri ile aşağıdaki numaralardan veya
mail adreslerinden iletişime geçebilirsiniz.
Prof. Dr. Mustafa SAATÇİ
Staj Komisyon Başkanı
0352 324 00 00 / 3151 - msaatci@nny.edu.tr
Prof. Dr. Emine KILAVUZ
Staj Komisyon Üyesi
0352 324 00 00 / 3150 - ekilavuz@nny.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Emin ÇAKILCI
Staj Komisyon Üyesi
0352 324 00 00 / 3153 - ecakilci@nny.edu.tr

T.C.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
STAJ YERİNE GEÇECEK ÖDEV/PROJE BAŞVURU FORMU
STAJYER ÖĞRENCİ
BİLGİLERİ
Öğrenci No
Adı Soyadı
Telefon
E-posta
Staj gün sayısı

Araştırma Ödevi/Projesi Konu Başlığı (Alttaki boşluğa yazınız)

Araştırma Ödevi/Projesi Konusu Hakkında Genel Bilgilendirme (Alttaki boşluğa yazınız)

Yukarıdaki beyanımda belirttiğim bilgilerin doğruluğunu taahhüt ederim.
Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza

