
ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ ĠLKELERĠ 

1. Stajlar iki dönem halinde 24 işgünü olarak yapılmalıdır. Staj komisyonu tarafından uygun 

görülmesi halinde staj dönemleri 12 günden az olmamak üzere ikiye bölünebilir. 

2.  Staj yapılan kurum/kuruluşta görev yapan bir çevre mühendisi bulunmalıdır. Çevre 

mühendisi bulunmayan kurum ve kuruluşlarda ise stajlar mühendislik veya temel bilimler 

dalından bir eleman tarafından yönetilebilir.  

3. Stajlar ülkemizdeki özel veya kamuya ait çevre konuları ve/veya denetimi ile ilgili 

kuruluşlarda staj komisyonunun onayı ile yapılabilecektir. 

4.  Yapılacak I. staj laboratuar ya da şantiye, II. staj ise büro ya da işletme stajı olacaktır. I. 

staj tamamlanmadan II. staj yapılmayacaktır.  

5. Yaz okuluna kayıtlı öğrenciler ders aldığı dönemde staj yapamaz. Aynı anda staj yaptıkları 

belirlenen öğrencilerin stajları iptal edilir.  

6. Staj yapmak isteyen öğrenciler, Staj Bilgi Formunu staj yapmak istedikleri işyerine 

doldurtarak Bölüm Staj Komisyonuna onaylatacaklardır.  

7. Uygunluğu staj komisyonunca bilinmeyen işyerlerinde staj yapacak öğrenciler Ġşyeri Bilgi 

Formunu temin edip onaylatarak diğer belgelerle birlikte Bölüm Staj Komisyonuna 

şahsen başvuru yapmak zorundadır. 

8. Stajlar yaz döneminde ve dönem arasında yapılacaktır. Eğitim öğretim döneminin ilk 

haftası komisyon onayıyla staj süresine dahil edilebilir (devamsızlık hakkı kullanılarak). 

9. Beklemeli öğrenciler (devam zorunluluğu olmayan) ya da derslerini tamamlayan öğrenciler 

komisyon onayıyla eğitim öğretim döneminde de staj yapabilirler. Ġkinci öğretim 

öğrencileri sınav tarihleri dışında eğitim öğretim döneminde de (08:00-17:00 arasında) 

staj yapabilirler. Pazar günleri ve resmi tatillerde staj yapılamaz.  

10. Staj yapacak öğrenci, staj yapacağı yerden alacağı kabul yazısı ile staj komisyonuna 

başvurur. Staj yeri komisyonca uygun bulunan öğrenci staja başlama tarihinden en erken 

20 gün, en geç 5 gün önceden staj sigorta işlemlerini Öğrenci Ġşleri Bürosunda 

yaptırmalıdır (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 5/b 

maddesi gereğince staj yapacak Fakültemiz öğrencileri Ġş Kazası ve Meslek Hastalığı 

kapsamında sigortalanması zorunludur). Ayrıca, staj yapacağı işyerine verilmek üzere iki 

adet Staj Sicil Formu almalıdır. 

11. Yatay geçiş veya dikey geçiş yolu ile gelen öğrenciler, geldikleri yerde yapmış oldukları 

stajlar için muafiyet talep edebilirler. Stajlar, Bölüm Staj Komisyonu tarafından 

değerlendirilerek Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. 



12. Öğrenciler staj süresince günlük olarak kendilerinin yaptıkları çalışmaları ve işyerinde 

yapılan çalışmaları Staj Raporuna yazacaklardır. Staj yapılan işyeri hakkında genel 

bilgiler raporun başında verilecektir. Ayrıca staj süresince yapılan çalışmaları, elde edilen 

bilgi ve deneyimleri özetleyen bir sonuç ve değerlendirme kısmını da raporun sonuna 

ilave edeceklerdir. Staj Raporuna; işyerine ait tanıtıcı doküman, proje vb. bilgiler 

eklenebilecektir. 

13. Stajlar, Bölüm Staj Komisyonu tarafından aşağıda belirtilen tablo esas alınarak 

değerlendirilir.  

 

Değerlendirme Kriterleri       Eksiklik Puanı 

Kriter-1. Staj Devamsızlığı 

 Toplam staj süresinin yarısından fazla devamsızlık    100p 

 Toplam staj süresinin 1/3’ ünden den fazla yarısından az bir süre devamsızlık 70p 

 Toplam staj süresinin1/3’ ü kadar devamsızlık     40p 

Kriter-2. Staj Raporu Formatının Uygun Olmaması     10p-30p 

Kriter-3. Staj Raporunun Özgün Olmaması      30p-50p 

Kriter-4. Staj Konularıyla Ġlgili Ġçerik Yetersizliği     30p-70p 

4.1 Ġşyeri hakkında bilgi (iş akım şeması, faaliyet alanları, çalışan sayısı vb.) 

4.2. Çevre mühendisliği faaliyetleri 

4.3. Günlük yapılan çalışmaların her gün için ayrı olarak yazılması 

4.4 Faaliyetlerin Çevre Mevzuatı yönünden değerlendirilmesi  

4.5.Değerlendirme ve Sonuç 

Kriter-5. Sicil Notlarında Düşüklük 

 E-notu için         100p 

 D-notu (her biri) için         25p 

 C-notu (her biri) için                     15p 

Kriter-6. Mülakat Başarısızlığı        30p 

(Bölümümüzde Mülakat Yapılmamaktadır) 

Değerlendirme Esası: Yukarıdaki değerlendirme kriterleri çerçevesinde 100 ve üzeri eksiklik puanı alan 

öğrencinin ilgili stajı tamamen iptal edilir. Eksiklik puanı 50-100 arasında olan öğrencinin stajının yarısı iptal 

edilir. Eksiklik puanının 50’nin altında olması durumunda öğrencinin stajı kabul edilir.  

 

 



14. Staj Sicil Formu staj bitiminde işletme tarafından gizli olarak doldurulur ve onaylanır. 

Staj Sicil Formu kapalı zarf içerisinde teslim edilmek zorunluluğunda olup 

onaysız/açılmış/tahrip edilmiş zarflar/formlar geçersiz sayılacaktır. 

15. Staj Sicil Formu ile birlikte tüm sayfaları onaylanmış Staj Raporunun Çevre Mühendisliği 

bölüm sekreterliğine Ekim ayının son iş gününe kadar teslim edilmesi ön şartlarını yerine 

getiren öğrencilerin stajlarının değerlendirilmesi sonucu, öğrencinin yapmış olduğu 

stajların komisyon tarafından tamamının (24 işgünü) ya da yarısının kabulüne veya 

tamamının reddine karar verilebilir. 

16. Çift Anadal / Yandal yapan öğrenciler Çevre Mühendisliği anabilim dalı ile disiplinler 

arası (diğer anabilim dallarıyla; inşaat, makine gibi) faaliyet gösteren bir kurumda, 

komisyon onayıyla stajlarını yapabilir.  

17. Staj yapacak öğrenci 23/05/2014 tarihinde Erciyes Üniversitesi Senato kararıyla kabul 

edilen Mühendislik Fakültesi Staj Esaslarının tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır. 
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