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Staj MEZUN OLMA koşulu
Harf notu yok, genel not ortalamasına katılmaz
4 kredilik ders
BAŞARILI  ----- BAŞARISIZ

Kimya Mühendisliği Staj İlkeleri Madde 1. Stajını tamamlamayan 
öğrenciye mezuniyet belgesi ya da diploma verilmez.

BAŞARILI : Staj öğrencinin danışmanı tarafından kabul edilmiştir

BAŞARISIZ : Staj TEKRARLANACAK

STAJ NEDİR ?

STAJ NEDİR

Laboratuvar Stajı İşletme (Üretim) Stajı

Staj Sorumlunuz : 
DANIŞMANINIZ



STAJ

Laboratuvar Stajı

15 iş günü

İşletme (Üretim) Stajı

15 iş günü

Kimya Müh. Staj İlkeleri Madde 3.

Staj Yeri Bulmak Öğrencinin Sorumluluğu

1. Staja en erken başlama dönemleri Laboratuvar stajı için dördüncü 
yarıyıl bitimini izleyen dönemdir (2. sınıfın bitiminde)

ÖNKOŞUL YOK



STAJ

Laboratuvar Stajı

15 iş günü

İşletme (Üretim) Stajı

15 iş günü

2. İşletme stajı için ise  altıncı yarıyıl bitimini izleyen dönemidir. (3. 
sınıfın bitiminde) 

ÖNKOŞUL : TEMEL MÜHENDİSLİK DERSLERİNİN ALINMIŞ OLMASI
Kimya Müh. Termodinamiği I, 
Chem. Eng.Thermodynamics II , 
Kim.Kinetik ve Reaktör Tas.
Kim. Müh. Akışkanlar Mekaniği, 
Kütle Aktarımı, 
Isı Aktarımı, 

Kimya Müh. Staj İlkeleri Madde 3.

Staj Yeri Bulmak Öğrencinin Sorumluluğu



STAJ

Laboratuvar Stajı

15 iş günü

İşletme (Üretim) Stajı

15 iş günü

3. Güz dönemleri sonrası ara tatillerde staj yapılamamaktadır.

4. Öğrenci, stajlarını ayrı dönemler halinde yapabileceği gibi, en erken 
altıncı yarıyıl bitimini izleyen yaz dönemi olmak üzere Laboratuvar ve 
İşletme stajlarını birlikte, aynı veya farklı kuruluşlarda yapabilir. 

5. ERASMUS la yapılan stajlar, zorunlu laboratuvar stajı olarak 
bölümümüzce kabul edilmektedir.

Kimya Müh. Staj İlkeleri Madde 3.

Staj Yeri Bulmak Öğrencinin Sorumluluğu



NEREDE STAJ YAPILIR

Laboratuvar Stajı

15 iş günü

Kalite Kontrol ve/veya

Ar-Ge Laboratuvarlarında

Örneğin;

A fabrikasının kalite kontrol

laboratuvarı

TÜBİTAK

Hıfzı Sıhha

İSU

Üniversitelerde YAPILMAZ

-yapılan analizler

-bu analizler için kullanılan

ekipmanlar ve çalışma

prensipleri

-analiz yöntemleri

-İşletmenin (eğer gizli değil ise) 
Ar-Ge bölümünde yapılan 
çalışmalar ve hedefleri

NERELERDE
SİZDEN İSTENEN

Kimya Müh. Staj İlkeleri Madde 5.

DANIŞMAN Uygun görürse
!!!!!!!!



NEREDE STAJ YAPILIR
İşletme (Üretim) Stajı

15 iş günü

NERELERDE SİZDEN İSTENEN

Kimyasal Üretim yapan herhangi bir

kuruluşta

Örneğin;

Meyve suyu fabrikası

Boya üretim fabrikası

İlaç fabrikası

TÜPRAŞ

FORD

KORDSA

Fabrikanın arazideki yerleşim planı, işletmede çalışan sayısı, 

işletmedeki mühendis ve idari eleman sayısı ve fabrikanın 

kapasitesi

Üretim planlama ve kontrol çalışmaları hakkında bilgi

İşletmenin (eğer gizli değil ise) Ar-Ge bölümünde yapılan 

çalışmalar ve hedefleri

Yönetim organizasyon şeması

Yurtiçi ve yurtdışı pazarlama faaliyetleri hakkında bilgi

Kalite kontrol organizasyonları ve uygulanan kalite yönetim 

sistemleri hakkında bilgi

Kimya Müh. Staj İlkeleri Madde 5.

DANIŞMAN Uygun görürse
!!!!!!!!



NEREDE STAJ YAPILIR
İşletme (Üretim) Stajı_Devam

15 iş günü

NERELERDE SİZDEN İSTENEN

Kimyasal Üretim yapan herhangi bir

kuruluşta

Örneğin;

Meyve suyu fabrikası

Boya üretim fabrikası

İlaç fabrikası

TÜPRAŞ

FORD

KORDSA

İşletmede üretilen ürün ve yan ürünler, üretim  iş akış şemaları, 

makine ve techizat hakkında bilgi

İşletmenin yardımcı tesislerinin (arıtma tesisi, buhar kazanları, tamir-

bakım atölyeleri ve hammadde depoları) kapsam ve işleyiş yönünden 

incelemesi.

Mümkünse İşletme için, eğer uygun değilse en azından bir ünite 

(yukarıda belirtilen birim) için;

Blok diyagram gösterimi

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİNİN UYGULANMASI

Kimya Müh. Staj İlkeleri Madde 5.

DANIŞMAN Uygun görürse
!!!!!!!!



STAJA BAŞLAMADAN YAPILMASI GEREKENLER

1. Staj başvurusu için, firmalar staj yapmanın zorunlu olduğuna dair belge 

istemektedir. Bu belge (EK 16) http://kimya.kocaeli.edu.tr/staj.php

adresinden temin edilir.

2. veya Mühendislik Fakültesi web sayfasından, basılı evraklar kısmından 

EK 16 (http://mf.kocaeli.edu.tr/staj.php) belgesi 2 (iki) kopya alınarak, 

gerekli bilgiler öğrenci tarafından, staj yapılacak firma bilgileri dahil 

olmak üzere doldurulur. 

ASIL OLAN, EK 16 BELGESİNİN 1 NÜSHASININ DANIŞMANA TESLİM 

EDİLMESİDİR.

Staj Süreci için Gerekli Bilgiler

2) Öğrenci staj yapacağı işyerine Staj Formunu (EK-16) BİLGİSAYAR 
ORTAMINDA doldurup kaşeletip imzalatacaktır. (Yönerge, 2018, Dekanlık duyurular) 



STAJA BAŞLAMADAN YAPILMASI GEREKENLER

Staj Süreci için Gerekli Bilgiler

3. Danışmana veya komisyon üyelerine imzalatılır. Firmada imzalar 

tamamlanır ve öğrenci EK 16 belgesini danışmanına teslim eder. EK 16 

belgeleri üst yazıyla dekanlığa gönderilir. 

ASIL OLAN, EK 16 BELGESİNİN 1 NÜSHASININ DANIŞMANA TESLİM 

EDİLMESİDİR.

3) Öğrenci tarafından eksiksiz doldurulacak Staj Formu (EK-16) ilgili bölümünün staj komisyonu 
danışmanıtarafından da imzalanacaktır.

* Sağlık yardım statüsü (1- Genel Sağlık sigortası kapsamındayım 2- Anne-Baba üzerinden sağlık 
yardımı almaktayım 3- Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi olarak çalıştığımdan kendi sağlık yardımım 
var 4- Bağ-Kur’a tabi olarak çalıştığımdan kendi sağlık yardımım var 5- Emekli Sandığı’na tabi olarak 
çalıştığımdan kendi sağlık yardımım var 6- Herhangi bir sosyal güvencem olmadığından sağlık yardımı 
alamıyorum) kapsamında bulunan kutucukları mutlaka işaretleyiniz.

** Ücret Alıyormu (Firma tarafından ücret ödeniyorsa Katkı Payı Formunun EK-18 doldurulması 
zorunludur.) kapsamında bulunan kutucukları mutlaka işaretleyiniz.

(Yönerge, 2018, Dekanlık duyurular) 



Staj Süreci için Gerekli Bilgiler(Yönerge, 2018, Dekanlık duyurular) 



Staj Süreci için Gerekli Bilgiler

Gönüllü Staj yeni bir bilgi gelene kadar 

Üniversitemizce 

DESTEKLENMEMEKTEDİR yani sigortayı 

karşılamamaktadır.



Staj Süreci için Gerekli Bilgiler



Staj Süreci için Gerekli Bilgiler





4) Staj Formunu (EK-16) BİLGİSAYAR ORTAMINDA doldurup ilgili bölümün staj 
komisyonuna iletilmeden SGK evrağınız ( İşe Giriş Bildirgesi) verilemez.

• SGK Belgesi 30 gün öncesinden çıkmamaktadır.
Örnek: Stajına 01 Temmuz’da başlayan bir öğrenci, SGK Belgesi'ni en erken 02 

Haziran’da alabilmektedir. (Yönerge, 2018, Dekanlık)

3. EK 16 belgesi ile birlikte (varsa) öğrencinin sigorta numarasını da 

belirtmesi gerekmektedir. Eğer sigorta başlangıcı yoksa, ailesi üzerinden 

hangi kurumdan sigortalı olduğunu belirtmelidir.

4. EK 16 belgesi en geç …(bölüm duyuru sayfasından ilan 

edilir)………. günü danışmana teslim edilir. Bu belgeler bölüm 

aracılığıyla dekanlığa gönderilerek, öğrencinin zorunlu staj süresi kadar 

ve Ek 16’da staj yapacağı belirtilen tarihler arasında sigortası yapılır. 



5. EK 17 belgesi danışman tarafından doldurulur ve Madde 2 de 

belirtilen üst yazının eki olarak dekanlığa sunulur.

6. Öğrencilerin staja başlamadan önce Sigorta Sicil Belgesini almaları, stajın 

ilk günü staj yapacakları kuruluşa bu belge ile birlikte gitmeleri gerekmektedir. 

Sigorta  Belgesi, DEKANLIK SGK BÜROSU’ndan (İş kazası ve meslek 

hastalığı risklerine karşı 6111 ve 5510 sayılı yasa gereğince)

7. Staj sicil fişi ve staj raporu için 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf gereklidir. Dekanlık 

SGK bürosu, sigorta belgesini staj başlama tarihinden bir hafta önce öğrenciye 

teslim etmektedir, bölümden alınmaz.



BÖLÜMDEN STAJLA İLGİLİ HİÇBİR BELGE TEMİN EDİLMEZ. 

BUNUN ADRESİ, YA ÖĞRENCİ İŞLERİDİR YA DA SGK 

BÜROSUDUR.

Staj Süreci için Gerekli Bilgiler

BÖLÜM BELGE VERMEZ 

BÖLÜM BELGE VERMEZ 

STAJINIZIN, ZORUNLU STAJ KAPSAMINDA OLDUĞU Ek-16’DA 

BELİRTİLMEKTEDİR. BUNA RAĞMEN STAJ YAPILACAK KURUM 

‘STAJINIZIN ZORUNLU OLDUĞUNU GÖSTERİR BİR BELGE 

İSTİYORUM’ DİYORSA, DANIŞMANINIZLA İLETİŞİME GEÇİP, DERS 

İÇERİĞİ FORMUNU ONAYLAMASINI İSTEYEBİLİRSİNİZ. ANCAK 

ÖNCELİKLE Ek-16’NIN BUNU SAĞLADIĞINI BELİRTİN !!!!!



Staj Süreci için Gerekli Bilgiler

6) İlgili Bölüm Staj Komisyonu Danışmanı uygun gördükten sonra öğrenci, staja 
başlamadan önce Staj Sicil Fişi ve Staj Defteri’ne resimlerini (dijital olarak da basılabilir) 
önceden yapıştırıp Staj (SGK) Bürosu’na mühürletecektir. (resim olmayan evraklarınız 
mühürlenemez)

7) Öğrenci staja başlamadan önce, Staj (SGK) Bürosu’ndan alacağı Sigortalı İşe Giriş 
Bildirgesi (SGK Belgesi) işyerine teslim etmek zorundadır.

8) Stajını İPTAL etmek isteyen yada kabul olmayan öğrencilerin ilgili bölüm staj 
komisyonuna en erken 1 (bir) hafta öncesinden Staj İptal dilekçesi vermesi gerekmektedir. 
Aksi halde işlem yapılamaz.

9) Yurt dışında yapılacak stajlar için SGK girişi yapılamaz. (ilgili bölümünüzün staj 
komisyonuna danışınız)

• SGK Belgesi almak için TC Kimlik Numarası gerekmektedir.
• SGK Belgesini ancak arkadaşınız sizin adınıza alabilir. İnternet, posta, faks vb. 

yollarıyla SGK belgesi verilememektir.

(Yönerge, 2018, Dekanlık)



http://mf.kocaeli.edu.tr/staj.php#

Kimya Mühendisliği Bölümü staj defteri istemiyor. 

Danışmanlara staj raporu teslim edilir.

X bölümün belirlediği şekilde



Staj Yaptıkları Firmadan Ücret Alan Öğrenciler:

EK-16 formunda bulunan ‘Ücret Alıyormu’ bölümü EVET ise EK-18 formunun 
doldurulması zorunludur. Ücret alan stajyer öğrenciler, stajları bittiğinde EK-18 ‘Staj 
Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formunu’ ve ekine ücret ödendiğini gösterir 
belgeyi (dekont) bölüm staj komisyonuna iletmelidir. Form’un ekinde dekont 
olmaması durumunda ödeme yapılamayacaktır.
EK-18 formu, http://mf.kocaeli.edu.tr/staj.php# adresinde, Devlet Katkısı Formu ismi 
ile bilginize sunulmaktadır.

Not: Kamu kurum ve kuruluşları bu kapsam dışında olup; Kamu kurum ve 
kuruluşlarında staj yapan öğrencilerin EK-18 formunun doldurulmasına gerek yoktur.

Not: Staj (SGK) Bürosu, Mühendislik Fakültesi Dekanlık katı Personel Birimlerinde 217 
kapı nolu odadadır.

http://mf.kocaeli.edu.tr/staj.php


http://mf.kocaeli.edu.tr/staj.php#

http://mf.kocaeli.edu.tr/staj.php#

http://mf.kocaeli.edu.tr/staj.php#

http://mf.kocaeli.edu.tr/staj.php#

http://mf.kocaeli.edu.tr/staj.php
http://mf.kocaeli.edu.tr/staj.php
http://mf.kocaeli.edu.tr/staj.php
http://mf.kocaeli.edu.tr/staj.php


STAJ RAPORLARININ HAZIRLANMASI  

1. Bölüm internet sayfasında ilan edilmiş olan “Staj Raporu_kapak” ve “Staj 

Raporu_iç kapak” belgeleri, uygun şekilde öğrenci tarafından ve gerekli 

kısımlar firma tarafından doldurulur, imzalanır ve onaylanır.

Raporlar, “Kimya Mühendisliği Staj İlkeleri” isimli belgede belirtilen içeriklere 

uygun hazırlanmalıdır.

2. Raporlar A4 kağıda, tek taraflı olarak ve bilgisayar kullanılarak 

yazılacaktır. Akış şeması, örnek test raporu gibi matbu belgeler rapor içinde 

uygun bölümlere orijinal hali ile iliştirilebilir.

3. Yazı karakteri Times New Roman, 12 punto ve 1,5 satır aralığı şeklinde 

olacaktır. Raporlama, öğrencilerin önceki bilgi ve deneyimlerine dayanarak 

özgün olarak düzenleyecekleri bir formatta yapılabilir. Sayfa sınırlaması 

bulunmamaktadır.

4. Rapor iç kapağı ve son sayfasının kuruluş yetkilisi tarafından 

mühürlenmesi ve imzalanması gerekmektedir. 

5. Raporlar, spiral ya da karton ciltli şekilde, öğrenci danışmanlarına teslim 

edilecektir. 
Staj Süreci için Gerekli Bilgiler

http://kimya.kocaeli.edu.tr/staj.php



STAJ TAMAMLANDIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER 

1. Staj raporu güz yarıyılının ilk iki haftası içinde danışmana teslim 

edilir. Staj Sicil Fişi işyeri yetkilileri tarafından doldurulup onaylanarak, 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na posta ile mühürlü zarf 

içinde, ya da yine mühürlü zarf içinde stajı yapan öğrenci ile elden 

gönderilir.

2. Danışmanları gerekli gördüğü takdirde staj içeriği konusunda 

öğrencileri sözlü sınava alabilirler.

Staj Süreci için Gerekli Bilgiler





 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

  

 

 
                     

    

 

LABORATUVAR STAJ RAPORU 

İŞLETME STAJ RAPORU 

 

 
 

ÇALIŞMAYI YAPAN ÖĞRENCİNİN 

BÖLÜMÜ :  

ADI – SOYADI :  

NO. :  

 

 
Öğrencinin  

Adı – Soyadı 
:  

Kurum Adı :  

Başlama Tarihi :  

Bitiş Tarihi :  

 

 

 

 
Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi 

………………………………………………………… 

yukarıda belirtilen tarihler arasında, stajını kurumumuzda başarı ile 

tamamlamıştır. 

 

 

 

 

 

          Kontrol Eden 

 

Ünvanı :  

Adı – Soyadı :  

Onay, Mühür  

 

 

 

  ÖĞRENCİNİN 

   FOTOĞRAFI 



http://kimya.kocaeli.edu.tr/staj.php



SORU - CEVAP

1. Staj için ne zaman başvuru yapmalıyım ?

C : Staj hareketlerini danışmanlar takip etmez. Sorumluluk öğrencidedir. Staj yapmayı 

planladığı firma, staj başvurularını ne zaman açarsa, staj için başvuru yapılabilir.

2. Güz-bahar dönemi arasında staj yapabilir miyim?

C : Bölüm başkanlığına dilekçe verilir ve bölüm kurulu, genel not durumu ve 

bütünleme kriterlerine göre karar verir. (Özel durumlarda geçerlidir, bitirme koşulunda 

olan öğrenci için)

3. Stajım yaz okulu ile çakışıyor, ne yapabilirim?

C : Bir şey yapamazsın, ya yaz okulu ya staj tercih edilecek. 

4. Stajım bütünlemeler ile çakışıyor, ne yapabilirim?

C : Danışman onay verir ve staj yapılan kurum izin verirse öğrenci bütünleme sınavına 

girebilir. Devam edemediği staj saati veya günü, firma tarafından kontrol edilir. İzin 

belgesi staj raporu ile danışmana teslim edilir.

SSS



SORU - CEVAP

5. Staj yeri bulamadım, bölüm bana staj yeri sağlayabilir mi?

C : Bölümün bir zorunluluğu yoktur ancak bölümümüzdeki tüm hocalar, kişisel 

ilişkilerini kullanarak her sene bazı firmalardan stajyer kontenjanı alabilmektedir. Bu 

kontenjanlar bölüm duyurularında ilan edilir. Sınırlı kontenjan için fazla başvuru olması 

durumunda ise not ortalaması göz önüne alınır.

6. Laboratuvar ve işletme stajlarımı aynı firmada yapabilir miyim?

C : Evet.

7. Laboratuvar ve işletme stajlarımı aynı sene içinde yapabilir miyim?

C . Eğer 6. dönem bitmiş ve işletme stajı önkoşulları tamamlanmışsa, her iki staj aynı 

sene içinde yapılabilir.

8. Ben iki tane laboratuvar (işletme) stajı yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim?

C : Zorunlu staj bölümüzde toplam 15 iş günüdür. Bu sebeple zorunlu sigorta, 

dekanlık tarafından sadece 15 iş günü için yapılır. Daha fazla gün sayısı için, firma 

kabul ederse, ya bireysel sigorta yapılır ya da staj yapılacak firma sigorta yaptırır. 

SSS



9. Stajımı ERASMUS haricinde yurtdışında yapmak istiyorum ne yapmalıyım?

C: Yurtdışındaki firmadan staja kabul edildiğine dair bir belgeyi danışmanına

iletmen gerekiyor. Bu belge şirket antetli, barkodlu veya imzalı/kaşeli

olmalıdır. Staj yapılacak yeri danışmanın uygun görürse Ek-1, Ek-18 gibi

belgeleri doldurmadan staj yapmaya başlayabilirsin. Benzer şekilde(yetkili

imzası, içerik vb.) raporlamadan sorumlusun, rapor ingilizce olabilir.


