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2017-2018 eğitim-öğretim akademik yılında Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü 
öğrencilerinin Otomotiv Mühendisliği Projesi I - II ve Dönem İçi Staj derslerinin yürütülmesi 
sürecinde yapılacak çalışmalar sırasında uyulması gereken ilkeler ve yükümlülükler aşağıda 
verilmiştir:  
 
1) KAPSAM: Otomotiv Mühendisliği Projesi I ve II çalışması, kuruluşların önerdiği konularda 
öğrencilerin lisans eğitimi sürecinde derslerde edindikleri bilgileri endüstriyel uygulamalarda 
kullanabilme ve mühendislik problemlerini çözme, takım çalışması yapabilme becerilerini 
geliştirmeye yönelik ve Dönem içi Stajı çerçevesinde kuruluşta haftada en az iki iş günü 
(Perşembe ve Cuma günleri) olacak şekilde yürütülür. Öğrencilerin kuruluşta Dönem içi stajları 
ile ilgili 7. ve 8. yarıyıllardaki Sosyal Güvenlik Kurumu güvenceleri Uludağ Üniversitesi tarafından 
sağlanır. 
 
2) İŞ GÜVENLİĞİ: İş Güvenliği kuralları ile ilgili proje başlamadan önce, kuruluşta yürürlükte 
olan iş güvenliği kuralları konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesinin kuruluş tarafından 
yapılması ve öğrencilerin de bu kurallara uymaları zorunludur.  
 
3) GİZLİLİK: Tarafların her biri, Proje çalışması sırasında kuruluşta yazılı ve/veya sözlü bir 
şekilde edindiği kuruluşla ilgili gizlilik tanımına giren her türlü bilgileri, Kuruluş’ un yazılı onayının 
alındığı durumlar dışında herhangi bir 3. kişiye veya kuruluşa hangi suretle olursa olsun 
açıklamayacaklar, staj yaptıkları kuruluşa ait her türlü özel doküman, özel bilgiler, idari ve teknik 
süreçleri, el kitapçıklarını, uygulamaları da kuruluşun yazılı onayının alındığı durumlar dışında 
herhangi bir 3. kişi veya kuruluşla hangi suretle olursa olsun paylaşmayacaklardır.  
 
4) GİZLİLİK: Proje I ve II sürecinde yapılan çalışmalar ile ilgili yazılan raporlar ve elde edilen 
sonuçlar (Sonuç Raporu, bilimsel makale, kongre bildirisi, vb.) Uludağ Üniversitesi Otomotiv 
Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve projenin akademik danışmanlarının izni olmadan Kuruluş 
tarafından üçüncü taraf kişi ve kuruluşlarla paylaşılmayacaktır.  
 
5) DAVRANIŞ ŞEKLİ: Öğrencilerin Proje çalışması süresince kuruluş çalışanları ile nasıl iletişim 
kurulması gerektiğini öğrenmeleri, profesyonel davranmaları, etik kurallara dikkat etmeleri, 
saygılı davranmaları, çalışmaları sırasında Yüksek Öğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği’ne 
uygun davranış sergilemekten sorumludur.  
 



6) DENETLEME: Proje I ve II, Dönem İçi Staj Başarı Değerlendirmesinde öğrencinin haftalık 
çalışmaları, sunumları, ara gelişme raporu, posterler ve raporların içeriği ile istenirse 
danışmanlar tarafından yapılacak bir sözlü sınav dikkate alınacaktır. Dönem boyunca, öğrenci, 
akademik ve kuruluş danışmanları ile her hafta görüşerek proje çalışmalarını yapar ve 
çalışmalarını raporlar halinde sunar.  
 
7) RAPORLAMA, YAYINLAMA: Proje çalışmaları tamamlandığında, öğrenciler tarafından 
kuruluş gizlilik kurallarına uygun olarak hazırlanan, kuruluş onay prosedüründen geçen ve gizlilik 
ilkelerinden herhangi bir sapma içermeyecek şekilde hazırlandığı onaylanan Proje raporunun bir 
nüshası Üniversite Kütüphanesine verilir ve bu nüshaya erişim kamuya açıktır. Kuruluşlar, 
isterlerse proje çalışmalarından hazırlanmış dökümanlarda yer alacak bilgilerin paylaşılmasını 
kısıtlayabilir. Proje çalışmalarından hazırlanmış, kamuya açık olacak dokümanların (Proje 
Raporu, bilimsel makale, kongre bildirisi, vb.) sözlü ve yazılı sunumundan önce kuruluş 
yetkililerinden izin alınması gerekiyorsa, hangi kuruluş yetkilileri tarafından izin alınması gerektiği 
kuruluş tarafından öğrencilere bildirmelidir. Özel bir izin belgesinin alınması gerektiği 
bildirilmediği takdirde, öğrencilerin sadece kuruluş proje danışmanlarının sözlü veya yazılı 
onayını almaları yeterlidir.  
 
8) Bu protokolün geçerliliği, ilgili taraflarca imzalandığı …. / …. / 2017 tarihinden itibaren 
geçerlidir.  
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