
25.06.2020 

Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu Duyuruları 
 

1. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu kararınca Pandemi süreci 

kapsamında Sadece bitirme durumunda olan öğrencilerin stajlarının ÖDEV şekilde 

yapılacağı duyurulmuştur. Öğrenci listesine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. 

https://mf.erciyes.edu.tr/upload/0D93PI6muh_staj.pdf 

2. İlgili Fakülte Kurulu yazısına https://mf.erciyes.edu.tr/upload/1H6H71Pstaj.pdf 

linkinden görülebilmektedir.  

3. Bitirme durumunda olmayıp staj yapacak öğrenciler için ilerleyen zamanlarda 

fakülte tarafından stajlarını nasıl yapacaklarına dair bir bilgilendirme yapılacaktır. 

https://mf.erciyes.edu.tr/?Anasayfa  

4. Bitirme durumunda olup stajı ödev şeklinde yapacak öğrenciler eksik staj günü 

durumlarına göre I. Dönem (Lab) veya II. Dönem (İşletme) stajlarını ayrı ayrı veya 

gerekli durumlarda her iki dönem stajlarını ödev şeklinde teslim edebileceklerdir.  

5. Tamamlanan staj ödevlerinin ve web sitesinde paylaşılacak bildirim formunun 

doldurup; sadece 24 gün veya daha az (12 gün) sorumluluğu olanlar (1’inci veya 

2’inci staj olduğu fark etmeksizin) en geç 18.07.2020 tarihine kadar 

yyildiz@odev.erciyes.edu.tr e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

6. 24 günün üzerinde staj sorumluluğu olanlar ise (Örn: 24 gün 1’inci stajı + 24 gün 2’inci 

stajı olan veya 12 gün 1 inci stajı + 24 gün 2’inci staj olanlar vb durumlar) ilk 24’lük 

ödevlerini 18.07.2020 tarihine kadar, diğer ikinci 24 veya 12 günlük ödevlerini ise 

08.08.2020’ye tarihine kadar yyildiz@odev.erciyes.edu.tr e-mail adresine göndermekle 

sorumludurlar.  

Örnek: Muhammet Onur KIYMAZ’ın 12 gün 1. Dönem ve 24 gün 2. Dönem staj sorumluluğu 

bulunmaktadır. Onur, 12 günlük 1. Dönem staj ödevini hazırlayacak ve 18 Temmuz 2020’e 

kadar e-mail ile teslim edecek. Geri Kalan 24 günlük stajı için ise son teslim tarihi 08.08.2020 

olacak.  

7. Staj ödevlerinin teslimi bölüm web sayfasında yer alan staj defteri teslim formatına 

uygun şekilde ve pdf şeklinde olacaktır. E-mail atarken pdf dosya adınızı ve email konu 

satırı şu şekilde olacaktır. (0046_Adem_AKGÜL_1. Dönem_stajı_12_gün) 

8. Aşağıdaki tabloda staj ödevinizin detayları belirtilmiştir. 

 

Laboratuvar Stajı Ödevi 

12 gün yapacaklar 24 gün yapacaklar 

1. Asidite 

2. Alkalinite 

3. Sertlik 

4. Toplam Azot ve toplam fosfor 

5. Biyokimyasal Oksijen ihtiyacı 

6. Kimyasal Oksijen ihtiyacı 

 

 

 

1. Asidite 

2. Alkalinite 

3. Sertlik 

4. Katı Madde 

5. Biyokimyasal Oksijen ihtiyacı 

6. Kimyasal Oksijen ihtiyacı 

7. Toplam Azot 

8. Toplam Fosfor 

9. Yağ gres 

10. pH, Sıcaklık ve İletkenlik 

 Yukarıda belirtilen analizlerin tayin metotları, Amacı, kullanılan malzemeler,  deneyin yorumu 

(Çevre Müh. Açısından neden önemli olduğu) ve yararlanılan kaynaklar yazılacaktır.  

 Çevre mühendisliği açısından önemi belirtilmeyen ve kopya çekilerek bir yerden kaynaksız bir 

şekilde sunulan staj ödevleri dikkate alınmayacaktır.  

 

https://mf.erciyes.edu.tr/upload/0D93PI6muh_staj.pdf
https://mf.erciyes.edu.tr/upload/1H6H71Pstaj.pdf
https://mf.erciyes.edu.tr/?Anasayfa
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2019-2020 BAHAR YARIYILI İŞLETME/OFİS STAJ ÖDEVİ 

 

Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde bir Çevre Mühendisi olarak görev yapmaktasınız. 

Yöre halkından aldığınız bir şikâyet üzerine Kayseri iline bağlı Bünyan ilçesinde bir atık 

depolama tesisine denetime gidildi. Yaptığınız denetim esnasında edindiğiniz bilgiler aşağıdaki 

gibidir; 

- Firma hurda lastikleri toplamaktadır ve hurda lastikler saha içerisinde usulüne uygun 

olmayan şekilde depolanmaktadır 

- Depolama alanının 150 m yakınında bir gölet bulunmaktadır 

- Ambalaj atıkları firma tarafından kötü bir görüntü oluşturacak şekilde yığın şekilde 

biriktirilmiştir. 

- İnşaat atıkları ticari bir değer beklentisi içerisinde firmanın faaliyet sahası içerisinde 

biriktirilmektedir 

- Depolama yapılan bölgenin zengin yeraltı suyu kaynaklarına sahip olduğu 

bilinmektedir. 

- Yapılan görüşmede firma sahibinin herhangi bir atık toplama lisansına sahip olmadığı 

anlaşılmıştır. 

- Bölge halkının geçim kaynaklarının başında hayvancılık gelmektedir. 

**Yaptığınız denetim sonucunda firma ile ilgili bir yasal işlem yapmanız beklenmektedir ve 

gerekçeli olarak en az 20 sayfalık bir rapor hazırlamanız gerekmektedir. Yazacağınız raporda 

konuyu hâlihazırda mevzuatla (yasa, yönetmelik, emsal karar vs.) ilişkilendirerek (yasa, 

yönetmelik vs. numarası, maddesi ve ilgili bendini rapor içerisinde göstererek) ve olması 

gereken normal durumu (firmanın uyması gereken kurallar) açıklayarak firmaya 

bildireceksiniz. Kendi bilgi ve birikimlerinizle konuyu detaylı bir şekilde yorumlayarak nasıl 

bir rapor hazırlardınız?  

12 gün eksiği olanlar: Ambalaj atıkları yönetmeliğini dikkate alarak 

24 gün eksiği olanlar: Ambalaj atıkları, ömrünü tamamlamış lastikler ve katı atık 

depolama yönetmeliğini dikkate alarak raporlarını hazırlayacaklar.  

 

 

 

Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu 


