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KİMYA BÖLÜMÜ STAJI 

1) Staj Yönergesi

2) Staj Formu A (Staj Onay Formu)

3) Staj Formu B (Staj Yapan Öğrenci İşyeri Değerlendirme Formu)

4) Staj Defteri

STAJ ÖNCESİ ve SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER 

STAJ İŞLEMLERİNE BAŞLA 

 Staj yapabilmek için zorunlu derslerin en az 4 (dört) tanesinin (Analitik Kimya, Anorganik 

     Kimya,  Fizikokimya ve Organik Kimya) alınması zorunludur.  

     Uyarı: Bu dersleri aldığına dair belge (transkript) ilgili dersler işaretlenerek imzalı 

 teslim edilmelidir.     

Staj için uygun işyeri bulunuz. 

 Staj yerinde en az bir kimyager veya bir Kimya Mühendisi mutlaka olmalıdır.

 Uygun staj tarihlerini kesin olarak belirleyiniz. 

 Akademik takvimde belirtilen Eğitim-Öğretim içinde sınav haftaları da dahil olmak

üzere hiçbir şekilde staj yapılamaz.

 Zorunlu Staj Formlarıyla beraber firmaya başvurunuz.  

 Firmaya ait ilgili kısımları firma yetkilisine ve Kimyager ya da Kimya Mühendisine  

     onaylatınız. Onaylattığınız Staj Formlarını Kimya Bölüm Sekreterliğine imza karşılığı   

     teslim ediniz.    

                   HAYIR 

EVET 

Bölüm web sayfasından 2 (iki) adet zorunlu Staj Formunu alınız (Form A ve Form B). 

Kişisel bilgilerinizi doldurunuz ve her birine vesikalık fotoğrafınızı yapıştırınız. 

Staj  

başvurunuz  

kabul  

edildi mi?  



İlgili belgeleri Kimya Bölüm Sekreterliğinden imza karşılığı teslim alınız.   

Uyarı: Buraya kadar olan işlemleri staja başlama tarihinizden en az 20 (yirmi) gün önce 

  tamamlanmalıdır. 

 Staj defterini Kimya Bölümü web sayfanızdan alınız ve ilk sayfasına fotoğraf  

     yapıştırınız. 

 Staj defterini öğrenci işlerine onaylatınız. Öğrenci işlerinin onayından sonra 

     yapacağınız staj tarihleri arasında sigorta işleminiz başlatılacaktır. Staj aralıksız  

     olarak belirttiğiniz tarihlerde 6 (altı) hafta [30 (otuz) işgünü] boyunca yapılacaktır. 

 Staj sırasında yaptığınız tüm çalışmaları günlük olarak yazınız. Staj defterinin her  

     sayfasını Kimyager ya da Kimya Mühendisine onaylatınız. 

 Staj bitiminde staj defterinin ilk sayfasını imzalı ve diğer sayfaları paraflı olarak 

     firma yetkilisine onaylatınız. 

Staj defterini ve staj sicil belgesini staj bitim tarihinden 1 (bir) hafta içinde imza karşılığı 

Kimya Bölüm sekreterliğine teslim ediniz. Aksi halde stajınız geçersiz sayılacaktır.  

Gecikmelerde tüm sorumluluk öğrenciye aittir.  

Not: Staj sicil belgesi mutlaka öğrenci tarafından kendisi staj yaptığı yerden kapalı zarf    

         içinde alacak ve Kimya Bölüm Sekreterliğine o şekilde teslim edecektir. Kapalı zarflar  

         öğrenci tarafından kesinlikle açılmayacaktır. Staj defteri ve staj sicil belgesi eksik   

         öğrencilerin stajı kabul edilmeyecektir.   

Staj komisyonu staj sınavınızı ilgili eğitim-öğretim döneminde ilan edecek ve belirtilen 

tarihte staj sınavlarınızı yapacaklardır. Staj defteri ve staj sicil belgesi eksik öğrenciler staj  

sınavına giremezler.    

Staj sınavında başarısız olan öğrenciler stajı tekrar yapmak zorundadırlar. 
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