
RTE ÜNİVERSİTESİ 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ 

 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar   
  

Amaç   

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

Kimya Bölümünde Lisans Eğitim-Öğretim programlarındaki öğrencilerin öğrenimleri sırasında 

kazandıkları teorik bilgileri uygulayarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere Fen Edebiyat 

Fakültesi dışındaki bir kurumda yapabilecekleri stajlarla ilgili usul ve esasların belirlenmesidir.   

  

Kapsam   

Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri Fen Edebiyat Fakültesine bağlı, Kimya Bölümü öğrencileri için 

zorunlu olan staj hükümlerini düzenler.   

  

Dayanak   

Madde 3- Bu Yönetmelik 2547 sayılı yüksek Öğretim kanunu çerçevesinde Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Lisans Eğitim- Öğretim Yönetmeliğinin 10. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.   

  

Tanımlar   

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;   
Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,   

Dekanlık: Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığını   

Bölüm Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölüm 

Başkanını   

Fakülte Sekreteri: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sekreterini,   

Staj Komisyonu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü 

öğrencilerinin stajlarının yürütülmesi ve kontrol edilmesi amacı ile kurulan komisyonu,   

Staj: Öğrencinin mesleği ile ilgili olarak bilgi ve becerisini artırmak amacıyla Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dışındaki bir kamu veya özel kuruluşunda gerçekleştirdiği pratik 

çalışmayı,   

Staj Yeri: Öğrencinin staj yapmak için kendi çabalarıyla bulduğu veya Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nün temin ettiği, öğrencinin mesleği ile ilgili 

olarak çalışan Fakülte dışındaki kurumları,   

AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,  

 İfade eder.   

  

Staj Ön Koşul, Staj Komisyonu, Staj Süresi, Başvuru ve Değerlendirilmesi, Staj İçin Ön 

Koşullar  
  

Madde 5- Her öğrencinin staj yapması zorunludur.   

  

Staj Komisyonları ve Staj Komisyonların Oluşturulması ve Komisyonun Görevleri   

 

Madde 6-  

1. Staj Komisyonu, bölümdeki Anabilim Dalları göz önünde bulundurularak, Bölüm Başkanı 

tarafından önerilen ve Bölüm Akademik Kurulu tarafından onaylandıktan sonra 2 yıl için görev 

yapan ve üç kişiden oluşan komisyondur. Bölüm Akademik Kurulu onayından sonra 

görevlendirilen Komisyon kendi aralarında bir başkan seçer ve bunu yazılı olarak Bölüm 

Başkanına bildirir. Staj Komisyonu bölümde staj başvurularının kabulünden, stajların 

yürütülmesinden, denetlenmesinden ve değerlendirilmesinden bölüm başkanına karşı 

sorumludur.   

2.  Staj Komisyonunun Görevleri  

Staj işlemleri, Staj Komisyonu tarafından yürütülür.   



a)  “Staj/İşyeri Eğitim Başvuru ve Kabul Formu” ile başvuran öğrencinin, “staj yeri, staj başlangıç 

ve bitiş tarihleri vb. bilgileri” inceleyerek staj yeri ve tarihlerinin uygun olup olmadığına karar 

verir.  

b)  Gerekli durumlarda stajın kalitesi ve yönergeye uygunluğunu izlemek üzere staj yapılan kurum 

ile iletişime geçerek denetim yapar.  

c)  Staj iptali için dilekçe ile başvuran öğrencilerin taleplerini değerlendirir.  

  

  

 Staj Süresi, Staj Yeri ve Zamanı  

Madde 7- Staj Süresi en az 20 iş günü olup karşılığında öğrenci 6 AKTS kazanır. 20 iş gününden fazla 

yapılmış stajlara fazla AKTS verilmez. Staj hakkı kazanan öğrencilerden Mayıs/Aralık ayının sonuna 

kadar başvuran öğrenciler, staj çalışmalarını, en geç takip eden yarıyılın sonuna kadar tamamlamak 

zorundadır.   

Öğrencinin staj yaptığı kurumdaki devamından kurumun yetkilileri sorumludur, kurum yetkililerinin 

verdiği devam ile ilgili bilgiler veya devam cetvelleri staj komisyonu tarafından değiştirilemez.   

Öğrenciler, yapmak zorunda oldukları stajlarını, normal öğretim programını aksatmayacak şekilde 

yurtdışında da yapabilirler. Yurtdışı staj kabul belgeleri Staj Komisyonu tarafından değerlendirilerek 

yurtdışında staj yapılıp yapılmamasına karar verilir.  

  

Staj Dönemi  

Madde 8- 1.(Birinci) ve 2. (İkinci) sınıfların kredili tüm derslerinden devam almış olan öğrenciler en 

erken 4. Yarıyılı tamamladıktan sonra staj yapmaya hak kazanırlar. Stajların, eğitimin yapılmadığı 

aylarda yapılmaları esastır. Bütün derslerden devam almış öğrenciler için bu şart aranmaz.   

Stajlar en az bir kimyager, kimya mühendisi, gıda mühendisi, polimer bilim ve teknoloji mühendisi, 

malzeme mühendisi, biyomühendis ya da biyokimyacının çalıştığı, kimya ile ilgili üretim, araştırma 

veya laboratuvar çalışmaları yapan yurt içindeki veya yurt dışındaki kamu veya özel sektöre ait 

işletme ve / veya laboratuvarlarda yapılabilir. Staj/İşyeri eğitimi yapılacak kuruluşun uygun olup 

olmadığına (öğrencinin başvurusu üzerine) staj komisyonunca karar verilir (Başvuru formunda ilgili 

mühendis/teknik eleman imzası yer almaktadır).   

  

Başvuru   

Madde 9- a) Staj yapmak isteyen öğrenci, en geç Mayıs ayı sonuna kadar takip eden yaz dönemi ve 

Güz yarıyılı için (Haziran-Eylül),  en geç Aralık ayı sonuna kadar takip eden ara dönem ve bahar 

yarıyılı için (Ocak-Mayıs), bölümümüz internet sayfasında ve ayrıca bu formun EK-1 kısmında da 

verilen “Zorunlu Staj/İşyeri Eğitimi Başvuru ve Kabul Formu” nu bilgisayar ortamında 3 kopya 

halinde eksiksiz olarak doldurur ve imzalar.   

  

b) Aynı formlar staj/işyeri eğitimi yapacağı ilgili kuruma onaylatılır (Staj/işyeri eğitimi yapılacak 

yerin kabul yazısı da bu iş için yeterlidir).  

  

c) Onaylatılan başvuru formları değerlendirilmek üzere Staj Komisyonu’na teslim edilir.  

  

 Başvuruların Değerlendirilmesi   

Madde 10- Staj komisyonu başvuru formlarını inceleyerek onaylar. Staj hakkı kazanan öğrencilerin 

staj formlarının bir kopyası Dekanlığa,   bir kopyası Öğrenci İşleri’ne ve üçüncü kopyası da 

staj/işyeri eğitimi yapılacak kurum/kuruluşa iletilmek üzere öğrenciye teslim edilir. Staj yapacak 

öğrencilerin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta işlemleri Dekanlık tarafından yürütülür.   

  

 Staj Raporunun Oluşturulması ve Stajın Sonlandırılması   

  

Madde 11- Staj/işyeri eğitimini tamamlayan öğrenci, staj/işyeri eğitimi süresi boyunca yapılan 

çalışmaları detaylı olarak içeren bir “Staj/İşyeri Eğitimi Raporu” hazırlamalıdır. Hazırlanan raporu 

Staj Komisyonuna değerlendirilmek üzere teslim eder. Staj Komisyonunun raporu kabul onayı ve 



kurumun gönderdiği onaylı Staj Dosyasının olumlu olması ile staj tamamlanır ve öğrenci stajdan 

Başarılı olur.  

  

 Stajın İptali   

Madde 12- Sigorta girişi yapılmış staj/işyeri eğitimi ancak aşağıda belirtilen koşullarda iptal 

edilebilir:  

i) Staj/işyeri eğitiminin iptalini gerektiren bir sağlık sorununun raporla belgelenmesi,  

ii) Staj/işyeri eğitimi iptali talebinin, Staj Komisyonu’na dilekçe ile bildirilmesi.  

iii) Staj/işyeri eğitiminin iptaline konu olan belgelerin dilekçe ekinde sunulması gerekir.  

  

Staj Disiplin Kuralları  

Madde 14- Öğrenciler, staj/işyeri eğitimi yaptıkları kuruluşun her türlü kural ve kaidelerine uymak 

zorundadırlar. Staj/işyeri eğitimi yapan öğrenciler, staj yaptıkları iş yerlerinin çalışma koşulları ile 

disiplin ve iş emniyetine ilişkin Staj/İşyeri eğitim usul ve esaslarına uymak; kullandığı her türlü 

mekân, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu 

yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir.  

Staj/işyeri eğitimi süresince öğrenciler, bireysel hataları nedeniyle kurumda verecekleri zararlardan 

dolayı kendileri sorumludur.  

Staj/işyeri eğitimlerini yapmakta olan öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 

Yönetmeliği hükümleri, staj süresince de geçerlidir.  

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, staj/işyeri eğitimlerini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

belirlenen öğrenim süreleri içinde başarılı olarak yapmaları zorunludur. Bulunduğu programda 

öngörülen tüm dersleri alıp başararak mezuniyet için gerekli genel not ortalamasını sağladığı halde, 

varsa stajını yapmayan veya stajını başarılı bir şekilde tamamlamayan öğrenci mezun olamaz.   

Öğrencilerin staj/işyeri eğitimlerini yaptıkları kurum/kuruluşlar ile aralarında yapacakları sözleşmeler 

ve/veya kuracakları mali ilişkilerden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve 

Kimya Bölümü sorumlu değildir.  

Eğitim öğretimi ile ilgili staj yapan öğrencilerin, 5510 sayılı Kanun kapsamında “İş Kazası ve Meslek 

Hastalığı” kapsamındaki staj/işyeri eğitimi sigortaları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen 

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülür.  

Staj/işyeri eğitimi ile ilgili olup bu belgede bulunmayan hususlarda karar vermeye Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü yetkilidir.  

  

Yürürlük   

Madde 15- Bu yönerge Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 

tarihte yürürlüğe girer.   

Madde 16- Bu Yönerge hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

Dekanı yürütür.  

  

EK:       
EK 1: Staj - İşyeri Eğitimi Başvuru ve Kabul Formu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mf-em.gazi.edu.tr/posts/download?id=104948


EK-1. STAJ/ İŞYERİ EĞİTİMİ BAŞVURU VE KABUL FORMU  

  

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ   
 Resim Yapıştırarak Bölüm Staj / 

İşyeri Eğitimi Komisyonuna 

Onaylatılacaktır.   

Fotokopi resim kullanmayınız.   

  
  

 

 İLGİLİ MAKAMA   
Aşağıda bilgileri yer alan öğrencimizin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Staj 

Yönergesi gereği zorunlu stajını/işyeri eğitimini kuruluşunuzda yapmasında göstereceğiniz ilgiye teşekkür eder, 

çalışmalarınızda başarılar dileriz.  

Adı Soyadı    TCKimlikNo    

Öğrenci No    Öğretim Yılı    

Akademik Birim    Telefon No (GSM)    

Programı    E-posta Adresi    

İkametgâh Adresi    

 

 STAJ/İŞYERİ EĞİTİMİ YAPILAN YER İLE İLGİLİ BİLGİLER  
Staj/İşyeri Eğitimi Başlangıç ve Bitiş 

Tarihi  

……/….. / …… -..… /…… 

/……  

Süresi(İşGünü/Saati)    

Staj/İşyeri Eğitimi Yapılan Yerin 

Adı  

      

Staj/İşyeri Eğitimi Yapılan Yerin 

Adresi  

  

Faaliyet Alanı (Sektör)        

Telefon Numarası    Faks Numarası    

E-posta Adresi    Web Adresi    

 

 İŞVEREN VEYA YETKİLİNİN  
 Adı Soyadı   

Görevi     

Öğrencinin staj/işyeri eğitimi yapması 

uygundur.   

  

Yetkilinin Unvan 

Mühür ve İmza 

Tarih:  E-posta Adresi    
Tarih     Mühendis/Teknik Eleman * 

 İmza  

  
İşveren S.G.K. 

Tescil No.   
 

*İlgili staj yönergesi 8.maddesinde yer alan mühendis/teknik elemanın bulunması zorunludur.  

  

ÖĞRENCİNİN NÜFUS KAYIT BİLGİLERİ (Staj/ İşyeri eğitim başvurusu kabul edildiği takdirde öğrenci tarafından doldurulur.)  

 Soyadı     Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl     

Adı     İlçe     

Baba Adı     Mahalle-Köy     

Ana Adı     Cilt No     

Doğum Yeri     Aile Sıra No     

Doğum Tarihi     Sıra No     

T.C. Kimlik No.     Verildiği Nüfus Dairesi     

N. Cüzdan Seri No     Veriliş Nedeni     

S.G.K. No.     Veriliş Tarihi     

 
Staj/İşyeri Eğitimi süresi içerisinde alınan rapor, istirahat vb. durumları belgelerin aslını ibraz etmek üzere bölüm 

sekreterliğine bildireceğimi, stajımın/işyeri eğitimimin başlangıç ve bitiş tarihlerinin değişmesi veya stajdan/işyeri 

eğitimimden vazgeçme niyetim halinde en az 3 iş günü önceden ilgili Program Başkanlığı ve Fakülteye bilgi vereceğimi, 

aksi halde 5510 sayılı kanun gereği doğacak cezai yükümlükleri kabul ettiğimi taahhüt ederim. 

 
 ÖĞRENCİNİN İMZASI   STAJ KOMİSYON BAŞKANININ ONAYI   BÖLÜM BAŞKANININ ONAYI   

Belge üzerindeki bilgilerin doğru olduğunu bildiririm.   

İmza/Tarih:   

Tarih:   Tarih:   

 


