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T.C. 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

KİMYA BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI 

 

 

MADDE 1. Dayanak 

Bu yönerge Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 16. maddesi ve 

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Staj Yönergesi uyarınca hazırlanmıştır. 

 

MADDE 2. Kapsam 

Öğrenci, Kimya Bölümünden mezun olabilmek için staj yapmak zorundadır. Bu yönerge Fen 

Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğrencilerinin staj yapma ilke ve esaslarını belirler. Stajı 

yapmakla yükümlü öğrenciler burada belirtilen koşullara uygun olarak staj yapmak zorundadırlar. 

 

MADDE 3. Stajın Amacı 

Kimya Bölümü öğrencilerinin, bölümde edindikleri bilgileri de kullanarak farklı kurum ve 

kuruluşlarda akademik ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamaları, endüstriyel alanlarda uygulama 

yöntemlerini görmeleri ve bizzat uygulama yaparak mesleki görgü, deneyim ve pratik bilgilerini 

artırmaları amaçlanmıştır.  

 

MADDE 4. Bölüm Staj Koordinatörü 

Kimya Bölümü Staj Koordinatörü, her yıl Bölüm Başkanı tarafından Bölüm öğretim üyeleri 

arasından seçilerek belirlenir. 

 

MADDE 5. Bölüm Staj Uygulama Komisyonu 

Kimya Bölümü Staj Uygulama Komisyonu, her yıl Bölüm Başkanı tarafından Bölüm öğretim 

elemanları arasından seçilerek belirlenir. Kimya Bölümü Staj Uygulama Komisyonu; Staj 

Koordinatörü, Bölüm Başkanı, ilgili öğrenci Danışmanı ve bir öğretim elemanı olmak üzere en az 4 

kişiden oluşur. Komisyon, staj işlerini yürütür, öğrencilerin staj yapacağı işyerlerinin uygunluğunu 

belirler, işyeri ve bölüm arasındaki yazışmaları sağlar, staj raporlarını inceler, değerlendirir ve 

sonucu Dekanlığa tebliğ eder. 
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MADDE 6. Staj Süresi 

Staj süresi 20 iş günüdür. Hafta sonu mesaisi olan işletmelerde cumartesi günü staj süresinden 

sayılır. Staj bir defada yapılır. 

 

MADDE 7. Staj Dönemi 

IV. yarıyıl sonuna kadar verilen bölüm derslerinin hepsinden devam almış olan öğrenciler, 

stajlarına V. yarıyılın bitiminden itibaren başlayabilirler. Staj akademik tatillerde yapılmalıdır. 

Öğrencilerin staj süresince ders almaları mümkün değildir. Ancak, dersi olmayan beklemeli veya 

başvurduğu dönemin tüm derslerinden muafiyet almış öğrenciler Bölüm Staj Uygulama 

Komisyonunun uygun görmesi halinde akademik yıl içinde staj yapabilirler. 

 

MADDE 8. Staj Ön Koşulları 

Staj yapılacak tarihin başlangıcı itibariyle IV. yarıyıl sonuna kadar verilen tüm derslerden devam 

almış olan öğrenciler staj yapmaya hak kazanırlar. 

 

MADDE 9. Staj Yeri 

Staj yapacak öğrenci staj yapacağı kurumu kendi bulmak zorundadır. Kimya Bölüm Başkanlığı ve 

Bölüm Staj Uygulama Komisyonu öğrenciler için staj yeri bulmakla yükümlü değildir. Stajlar 

kurulun onay vereceği yerlerde yapılabilir. Kimya Bölümü Staj Uygulama Komisyonu gerekli 

hallerde staj yeri bulmada öğrenciye yardımcı olabilir. Stajın yapılacağı işletmenin nitelikleri ile 

stajın içeriğinin kimya bölümünün eğitim öğretim ve staj uygulamasının amacına uygun olması 

gerekir. (TÜBİTAK Enstitüleri ve Kuruluşları, Adli Tıp Kurumu, Üniversite AR-GE’leri, Kimya 

Bölüm araştırma laboratuarları, kimya alanında üretim yapan ve faaliyet gösteren diğer özel ve 

kamu işletmelerinin laboratuarları, ARGE merkezleri, Teknoparklar, Bölüm staj komisyonunca 

uygun bulunan diğer işletmeler ). Öğrenci tarafından staj yeri bulunamaması durumunda ise Bölüm 

Staj Uygulama Komisyonu tarafından Üniversite içindeki uygun bulunan çeşitli Bölüm Araştırma 

Laboratuarlarında staj yapma imkanı sağlanabilir. 

 

MADDE 10. Staj Başvurusu 

Madde 8’de belirtilen ön koşulları sağlamış olan öğrencilerin Ek-1’de gösterilen örnek dilekçe, 

Transkript (danışmanı tarafından onaylanmış) ve iki adet fotoğraf ile Bölüm Staj Uygulama 

Komisyonuna şahsen başvurmaları gerekmektedir. 
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MADDE 11. Staj Başvurusunun Kabulü 

Bölüm Staj Uygulama Komisyonu, öğrencinin başvuru formunda belirttiği staj yerinin uygun olup 

olmadığına karar verir. Staj yapması kabul edilen öğrencilerin Ek 2 ve Ek 3’te belirtilen Bölüm 

Başkanlığı yazıları ile stajyer kabul formunu staj yerine şahsen veya posta yolu ile ulaştırmaları 

gerekir. İlgili kurum tarafından onaylanan stajyer kabul formu (Ek 3) stajın başlangıcından en geç 

bir hafta önce Bölüm Staj Uygulama Komisyonuna ulaştırılır.  

 

MADDE 12. Staj Süresince Uyulması Gereken Kurallar 

- Stajyer staj yaptığı iş yerinin bütün kurallarına uymak zorundadır. 

- Staj yerinde kılık kıyafet yönetmeliğine uyulması zorunludur. 

- Staj yeri hiçbir nedenle izinsiz olarak terk edilemez. 

- Staj yerindeki Yönetici ve Amirlerin bütün emir, direktif ve ikazlarına uyulması zorunludur. 

- Uygunsuz davranışlarda bulunanlar için Düzce Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği  

  uygulanır ve öğrencinin stajı kabul edilmeyebilir. 

- Stajın yapıldığı kurum stajyer öğrenciye ücret vermek zorunda değildir. 

 

MADDE 13. Staj Bitimi 

Staj bitiminde öğrenci, aşağıda belirtildiği şekilde bir staj raporu hazırlamak ve staj raporunun her 

sayfasını staj yaptığı işyeri amirine onaylatmak zorundadır. 

 

Öğrenci Tarafından Hazırlanacak Staj Raporu:  

 

Staj raporu bilgisayar ile beyaz A4 kağıda, 12 punto, Times New Roman ya da Arial yazı karakteri 

kullanarak 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Sayfa yapısı üst, alt ve sağ kenardan 2,5 cm, sol 

kenardan 3,0 cm kenar boşluğu olacak şekilde ayarlanmalıdır. Staj raporu aşağıda belirtilen 

bölümleri içerecek şekilde yazılmalı ve Ek 6’da gösterilen iç kapak düzeni ile başlamalıdır. 

Raporda her sayfa için sayfa numarası verilmeli ve İçindekiler sayfası raporun ilk sayfasında yer 

almalıdır. Staj Raporu 30 sayfadan az, 100 sayfadan fazla olmamalıdır. Raporda şekil, tablo, resim 

veya fotoğraf yer alabilir ama sunulan sayfa sayısının üçte birini geçmemelidir. 

 

Staj raporu şu bölümlerden oluşmalıdır; 

 

i)  İçindekiler 

ii)  Giriş: Stajın amacı, kapsamı ve staj konusu kısaca açıklanır. 
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iii)  Staj yapılan yerin tanıtımı: Adı, çalışan personel sayısı, üretim, akış şeması, kontrol ve 

araştırma-geliştirme çalışmaları gibi bilgiler verilir. 

iv)  Staj çalışması: 

a) Staj Programı: Staj yerinde çalışılan bölümler, bölümlere göre çalışma süreleri ve bu 

bölümlerde yapılan çalışmaları içeren bilgiler verilir. 

b) Staj yerinde yapılan üretim ve analizler: amaç, yöntem, kullanılan cihaz malzeme ve 

kimyasallar, yapılan hesaplamalar ve elde edilen sonuçlar ile birlikte verilir. İş yerinde çevre 

kirlenmesi, iş ve işçi güvenliği için alınan önlemlerden bahsedilir. 

v)  Sonuç ve Yorum: Staj süresince yapılan çalışmalar yorumlanır. Stajla ilgili kişisel görüşler 

belirtilir. Bu kısım en az 3 sayfa olmalıdır. 

 

MADDE 14. Staj Raporlarının Staj Uygulama Kuruluna Teslimi ve Değerlendirilmesi 

Staj yeri tarafından hazırlanan Staj Değerlendirme Raporu (Ek-5), Staj Raporu Değerlendirme 

Formu (Ek-6b) ve Öğrenci Tarafından Hazırlanan onaylı Staj Raporu staj yeri tarafından kapalı 

zarf usulü hazırlanarak stajyere teslim edilir ve stajın bitimini takip eden iki hafta içinde stajyer 

tarafından şahsen Bölüm Staj Uygulama Komisyonuna ulaştırılır. Staj Raporları Staj Uygulama 

Komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme, hazırlanan Rapor ve İşyeri Değerlendirme 

Belgesi dikkate alınarak yapılır. Uygulama Komisyonu, gerekli gördüğü durumlarda yazılı/sözlü 

sınav ya da öğrencilerin yaptıkları çalışmaları anlatacakları seminerler düzenleyebilir. Komisyon 

öğrencinin stajını kabul ettiğinde öğrenci stajını başarı ile tamamlamış olur. Durum Dekanlık 

kanalı ile öğrenci işlerine bildirilir. Stajı, Komisyon tarafından başarısız bulunan öğrenciler 

yeniden farklı bir yerde staj yapmak zorundadırlar. Staj raporlarının incelenmesi sonucunda staj 

evrakında, ekli belgelerinde tahribat yaptığı anlaşılan, staj yapmadığı halde staj raporu düzenleyip 

teslim ettiği belirlenen veya bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranan öğrenciler hakkında 

Üniversite Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde soruşturma açılır.  

 

MADDE 15. Hüküm Bulunmayan Durumlar 

Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde gerekli durumlar Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat 

Kimya Bölümü Staj Uygulama Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınır. 


