
 
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ 

Genel Hükümler 

1. Stajlar, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte pekiştirmek amacıyla yapmak zorunda oldukları 

uygulama çalışmalarıdır. Her öğrenci, pratik çalışma deneyimi kazanmak ve uygulama 

yeteneklerini geliştirmek amacı ile birimler tarafından uygun görülen işyerlerinde bu 

uygulama esasları hükümleri uyarınca staj yapmak zorundadır. Çevre Mühendisliği Bölümü 

Öğrencileri için Zorunlu Stajlar,   “Atatürk Üniversitesi Staj Uygulama Yönergesi” ile 

belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır. Bu yönergede tanımlanan usul ve esaslara 

ilaveten aşağıda belirtilen ek hususların uygulanması gerekmektedir. 

2. Öğrenciler, 20 iş günü laboratuvar ve 20 iş günü işletme stajı olmak üzere toplam 40 iş günü 

stajını tamamlamak zorundadır. Stajlarını tamamlamayan öğrenci bütün derslerini başarıyla 

tamamlasa dahi mezuniyet belgesi alamaz. 

3. Staj yapılabilecek dönemler, Uygulamalı Mühendislik Eğitimi’ne (UME) gidenler hariç 

eğitim-öğretim ve sınav dönemleri dışındadır. Müfredat programındaki tüm derslerini başarı 

ile tamamlamış öğrenciler, bölüm/program staj komisyonunun onayı ile eğitim-öğretim ve 

sınav dönemleri içerisinde de staj yapabilirler. Yaz okuluna devam eden öğrenciler yaz okulu 

süresince staj yapamazlar. 

Bölüm Staj Komisyonu  

4. Çevre Mühendisliği Bölümünde staj çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesi bölüm 

başkanlığı tarafından görevlendirilen ve en az üç öğretim elemanından oluşan staj komisyonu 

tarafından yürütülür. Bu komisyon aynı zamanda hem UME hem de normal stajlarını yapan 

öğrencilerin staj işlemlerini yürütür.  

5. Bu komisyonun görevleri; staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapmak, kamu ve özel 

sektörden staj yerleri sağlanmasına yardımcı olmak, staj için başvuran öğrencilerin staj 

yerlerine dağılımını yapmak, stajlar ile ilgili programları ve esasları belirlemek, stajların 

takibini gerçekleştirmek, gelen staj dosyaları ve değerlendirme formlarını inceleyip 

değerlendirmek ve stajını başarı ile tamamlamış öğrencilerin isimlerini Mühendislik Fakültesi 

Dekanlığına bildirmektir. 

 

Staj Başvuruları ve Stajın Yapılması 

6. 2018-2019 ve sonrası kayıtlı öğrenciler için tanımlanan yönetmeliğe tabi olan öğrenciler; 

Çevre Mühendisliği Bölümü Stajını “Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (UME)” veya 

“Zorunlu Staj”  olmak üzere iki farklı şekilde yapabileceklerdir. 

7. Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (UME) şeklinde staj yapmayı tercih eden öğrenciler Zorunlu 

Staj uygulamasından muaf tutulacaklardır.  



 
8. Stajını Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (UME) şeklinde yapmak isteyen öğrenciler 8. 

yarıyılda UME dersini seçerek, Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Mühendislik Eğitimi 

(UME) yönergesi ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eğitimlerine devam 

edebileceklerdir.  

9. UME dersini seçmeyerek örgün eğitime devam etmeyi tercih eden öğrencilerin 8. yarıyılda, 

MUH-ST kodlu staj dersini almaları gerekmektedir. Bu öğrenciler zorunlu stajı, tek seferde 

ve 20 günü laboratuvar, 20 günü işletme stajı olacak şekilde toplam 40 iş günü olarak 

yapmaları gerekmektedir.  

10. Öğrenciler bu stajı 6. veya 8. yarıyıl sonunda yapabileceklerdir. 6. yarıyılda stajlarını yapan 

öğrencilerin staj notları 8. yarıyıldaki MUH-ST kodlu derse işlenir.  

11. Staj yeri olarak önerilen işletmede, bölüm staj komisyonu tarafından yapılacak inceleme ve 

değerlendirmeden sonra uygun görüldüğü takdirde hem laboratuvar hem de işletme stajı 

20’şer günlük sürelerde tek seferde yapmak zorundadır.  

12. Tüm stajların Çevre Mühendisliğinin ilgi ve alanlarına uygun yerlerde ve konularda yapılması 

şarttır. Bölüm staj komisyonu öğrencinin alan dışı konularda staj yaptığını belirlediği takdirde 

kısmen ya da tamamen stajını geçersiz sayabilir.  

Stajların Yapılması 

13. Staja devam zorunludur. Geçerli mazeretler nedeniyle devam edilemeyen günler telafi 

edilebilir. Telafi edilen günler her bir staj döneminin %20’sinden fazla olamaz.   

14. Staj süresini herhangi bir nedenle tamamlayamamış olanlar, mezun olabilmek için bu 

uygulama esasları uyarınca yapılması gereken stajları başarı ile tamamlamak zorundadırlar.  

15. Stajını mazereti dolayısıyla tamamlayamayacağını 5 iş günü içinde birimine bildirmeyen 

öğrenciler için oluşturdukları kamu zararı nedeni ile disiplin soruşturması açılır.    

16. Eksik kalan stajların tamamlanması veya kabul edilmeyen stajların tekrar edilmesi gibi 

zorunlu haller dışında bir işyerinde 15 iş gününden daha az süreyle staj yapılamaz.  

17. Öğrenciler haftada en fazla altı gün staj yapabilir. 

 

 

 

 


