
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

STAJ REHBERİ  

 

Öğrenci bölüm sayfasından başvuru 

dilekçesini temin eder. Hazırladığı 

dilekçeyi elden veya eposta ile staj 

yapmak istediği kuruma gönderir.EK1 

2. AŞAMA  

 Kurumdan staj kabulü alan öğrenci bölüm sayfasında yer alan 

zorunlu staj formunu 3 nüsha doldurarak staj yapacakları kuruma 

onaylatır.EK2 

 Kurum tarafından onaylanan zorunlu staj formları bölümde Staj 

Komisyonu Başkanına daha sonra dekanlıkta ilgili birimlere 

imzalatır.  

 Onaylanan zorunlu staj formlarının bir nüshasını Dekanlıktaki 

ilgili birime, bir nüshasını bölümdeki staj komisyon üyelerinden 

birine, diğer nüshasını ise staj yapacakları kuruma teslim eder. 

(  Dekanlığa verilecek nüsha staj başlangıç tarihinden en az 

30 gün önce dekanlıktaki ilgili birime teslim edilmelidir.) 

 Staja başlamadan önce öğrenci temin etmesi gereken 

belgeler. 

 Puantaj Tablosu  (Bölüm internet sayfası) 

 Bölüm başkanı tarafından onaylanmış Staj Defteri. 

( A.K.Ü. Kitap Satış Bürosu) 

 Staj defterinin doldurulması ile ilgili kılavuz. (Bölüm Staj 

Komisyonu) 

 

3. AŞAMA  

 Staj yapan öğrenci stajları esnasında 

işletmelerde kendilerine verilen bilgileri ve 

yaptıkları uygulamaları günlük olarak 

düzgün bir şekilde staj defterlerine yazar.  

 

 Staj süresince doldurulan “Staj Puantaj 

Tablosu”( EK-3) staj tamamlandıktan 

sonra Mühendislik Fakültesi Öğrenci 

İşleri Birimine teslim edilmelidir. 

4. AŞAMA  

DÖNEMİNDE STAJ YAPAN ÖĞRENCİ  

Staj bitiminde; staj defterinin ön yüzünde yer alan “Staj 

Başarı Formunu” (Kapalı zarf içerisinde) ve  “Staj Defterini” 

takip eden eğitim öğretim döneminin ilk 4 haftası (Ekim ayı) 

içinde bölüme teslim eder. Eksik belgesi olan öğrencilerin 

staj defterleri kabul edilmeyecektir. 

 Staj defterinin bölüme teslim edilmesinden sonra staj 

komisyonu en geç 1 ay içerisinde staj sınavını yaparak stajları 

değerlendirir. 

 

DÖNEM DIŞINDA( MEZUN DURUMUNDA OLAN) STAJ YAPAN 

ÖĞRENCİLER  

Her ayın 1. ve 3. haftasında evraklarını bölüme teslim eder, 

evraklar 1 hafta değerlendirildikten sonra o ayın 2. ve 4. Hafta 

Cuma Günü Saat: 10:00’da  öğrenci sözlü sınava tabi tutulur.  

 Mezun durumundaki öğrencilerin yılın son iki haftası staj 

yapmak istemeleri durumunda bireysel olarak kaza sigortası 

yaptırmayı kabul etmesi gerekmektedir.  



EK-1 

                                                                  Tarih  …./…/ 20.. 
 

………………………..……………..Müdürlüğü’ne 

 

 …………………………..numaralı Kimya Mühendisliği öğrencimiz 

………………………………………………’ın  YÖK yasası gereğince 2. ve 3. Sınıf sonunda 

30 günlük fiili staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Öğrencinin şirketinizde staj yapma 

talebi değerlendirilmiş ve firmanızda stajını yapması bölümümüz staj komisyonunca uygun 

bulunmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

 

                                                                                             Doç. Dr. Meltem DİLEK 

                                                                                  Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı 

 

 

 

 

Staj Komisyonu Üyesi  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ZORUNLU STAJ FORMU(Ek2) 
 

İlgili formun linki aşağıdadır. 

 

EK2 Dosya Linki http://www.aku.edu.tr/web/Sayfa.aspx?ID=57JQM25NDAU125632AQ101 

STAJER ÖĞRENCI PUANTAJ FORMU(Ek3) 
 

İlgili formun linki aşağıdadır. 

 

EK-3Dosya Linki http://www.aku.edu.tr/web/Sayfa.aspx?ID=57JQM25NDAU125632AQ101 

 


