
GENEL STAJ KURALLARI  

1) Öğrencilerimiz için zorunlu staj süresi 60 iş günüdür.  

2) Bu süre en fazla üç bölüme ayrılabilir. Bir işyerinde 20 günden az yapılan staj geçersizdir.  

3) Öğrencilerimiz arzu ederlerse stajlarının bir bölümünü öğretim üyelerinin araştırmalarına 

katılarak bölüm içinde yapabilirler. Bu süre maksimum 20 iş günü ile sınırlıdır. 

4) Öğrencilerimiz arzu ederlerse stajlarının bir bölümünü herhangi bir işyerinin işletme, 

pazarlama vb. bir departmanında ofis stajı olarak yapabilirler. Bu süre maksimum 20 iş günü 

ile sınırlıdır. 

5) Staj için gerekli imzalar staj danışmanından/bölüm sekreterliğinden temin edilebilir. Başvuru 

belgeleri Kimya Bölümünün web sayfası üzerinden temin edilir.  

6) Staj sonunda iş yerinin doldurması gereken sicil formu ve öğrencinin doldurması gereken 

defter Kimya Bölümünün web sayfası üzerinden temin edilir.  

7) Staj defteri ingilizce olarak yazılacaktır. Öğrenci staj süresince yaptığı çalışmaları özgün bir 

biçimde staj defterine yazmalıdır.  

8) Öğrenci staj yerini kendi açısından değerlendirir ve ayrı bir rapor olarak defterle birlikte 

sunar.  

9) İşyerinin onayladığı staj defteri ve staj sicil belgeleri dönem başladıktan sonra en geç 1 ay 

içerisinde teslim edilir. Geç teslim edilen defterler kabul edilmez.  

10) Ek-1 ve Ek-2 belgeleri en geç okulların açıldığı hafta teslim edilmelidir. Sigorta 

sonlandırma işlemi de o hafta tamamlanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SİGORTA İÇİN YAPILMASI GEREKENLER 

Kabul edilen kararname gereği zorunlu stajı olan öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı 

sigortasını öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu ödemekle yükümlüdür. Bu nedenle 

öğrencinin aşağıda belirtilen işlemleri yapması gerekir: 

1. adım : Staj yerini ve staj yapacağı tarihleri kesin olarak belirler. 

2.  adım: Bölümün web sitesinden  EK-1 formunu temin edip, işyeri ve bölümden onay aldıktan 

sonra bir kopyasını hesap işlerine götürür. Stajın başlangıç tarihinden en erken 10 gün, en geç 

2 gün önce bu işlem yapılmalıdır.  

3. adım: Hesap işleri staj yapılacak kuruma hitaben öğrencinin sigorta işlemininin yapıldığına 

dair bir yazıyı öğrenciye verir. Öğrenci bu belgeyi staj yapacağı kuruma teslim eder. 

4. adım: Staj bitiminde öğrenci staj sicil formunun bir kopyasını hesap işlerine götürerek stajın 

sona erdiğini belirtir. Bu işlem yapılabilecek en kısa zamanda yapılmalıdır. 

* Herhangi bir nedenle sigorta başladıktan sonra staj yarıda bırakılırsa, bu durum hesap işlerine 

mutlaka bildirilmelidir. 

** Boğaziçi Üniversitesi’nde staj yapanlar sigorta yaptırmak zorunda değildir. 

 

 

 

 

Ek- 1 ve Ek-2 Nedir? Ne yapılmalıdır? 

1) Ek-1 formunu öğrenci staj sırasında herhangi bir ücret almasa da doldurmak ve gerekli 

imzaları almak zorundadır.  

2) Bu belgenin orjinali staj bitiminde teslim edilmek üzere saklanmalıdır. 

3) Öğrenci EK-1 formunun (işyeri ve bölümden onay aldıktan sonra) bir kopyasını hesap 

işlerine götürüp sigortasını başlatacaktır. ( Boğaziçi Ünv.de staj yapanlar hariç ) 

4) Öğrenci stajda ücret aldıysa staj bitiminde Ek-2 belgesini dolduracak, işyerine imzalattıktan 

sonra Ek-1 ve maaş bordrosuyla  beraber bölüm sekreterliğine teslim edecektir. 

5) Ücret almayan öğrenci staj sonunda sadece Ek-1 formunu bölüm sekreterliğne teslim 

edecektir. 

6) Sigorta işlemini sonlandırmak mecburidir. Bunun için öğrenci staj sicil formunun bir 

kopyasını staj sonunda hesap işlerine teslim eder. 

 

 

 

 



 

STAJ NE ZAMAN YAPILIR? 

Kış stajı iki dönem arasında, final bitiminden derslerin başladığı haftaya kadar yapılabilir.  

Yaz stajı final bitiminden derslerin başladığı haftaya kadar yapılabilir.   

Yaz okulundan ders alan öğrenciler staj yapmak isterlerse sadece B.Ü.de yapabilirler. 

Üniversite dışında yapamazlar. 

Güz ve Bahar dönemlerinde staj kabul edilmez. 

 

 

 

 

 

STAJ NERELERDE YAPILABİLİR? 

LAB STAJI:  

1) Kimya laboratuvarı olan her işletmede  

2) Hastanelerin biyokimya laboratuvarlarında 

3) Diğer üniversitelerdeki kimya bölümümlerinin araştırma laboratuvarlarında 

4) Adli tıp birimleri, devlet su işleri, belediyelerin (İSKİ, atık su tesisleri vs) analiz 

lablarında, halk sağlığı lablarında 

5) TUBİTAK, TUPRAŞ gibi kuruluşlarda 

OFİS STAJI: 

1) Her türlü işletmede ofis çalışanı olarak staj yapılabilir. 20 gün ile sınırlıdır. 

* Staj defterini günlük olarak doldurma zorunluluğu yoktur ancak bir genel rapor halinde 

yapılan işler anlatılır ve işyeri tanıtımı yapılır. 

B.Ü.’de STAJ:  

1) Kimya Bölümündeki öğretim üyelerinin araştırma lablarında 

2) Çevre Bilimleri, Moleküler Biyoloji, Biyomedikal lablarında 

 ( B.Ü. stajları 20 gün ile sınırlıdır. Defter ve sicil formu doldurulmalıdır.) 

 

 

 

 



 

 

 

 

STAJ DEFTERİ :   

Staj defterleri  

1) Dersler başladıktan sonra en geç bir ay içinde teslim edilir. 

2) İngilizce yazılır. 

3) Staj yapılan birimin amiri tarafından imzalanmalıdır. 

4) Genel rapor işyerini tanıtan bir yazıdır. 

➢ Ne üretiyor? 

➢ Ne yapılıyor? 

➢ Kimlere hizmet veriyor? 

➢ Ürünleri nelerdir? 

➢ Kuruluşu, tarihçesi nedir? 

➢ Personel bilgisi ve personele verilen hizmet ( servis vs)  

5) Şirket değerlendirme yazısı amirinin onayını gerektirmez, düşüncelerinizi açıkça 

yazabilirsiniz. 

 

SİCİL  

Öğrenci staj yaptığı süreyi belirleyen sicil formunu amirine imzalatıp bölüme teslim 

etmek zorundadır. Aksi takdirde stajı geçerli sayılmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

YURT DIŞINDA STAJ: 

ERASMUS  

1) Öğrenci staj yapacağı yeri kendisi bulur, müracatını yapar, kabul kağıdı alır. 

2) Kabul kağıdını üniversitenin uluslararası ilişkiler ofisine götürür, hibe için başvurusunu 

yapar. 

3) Erasmus stajı 3 ay olduğu takdirde hibe alınabilir. 

4) Hibe, imkan varsa yapılır; herkes alamayabilir. 

5) GNO’su en az 2.20 olan öğrenciler başvuru yapabilir. 

6) Erasmus staj faaliyetinden daha önce yararlanmamış olmak gerekir. 

 

EXCHANGE ( Avrupa dışındaki yerler) 

1) Öğrenci staj yapacağı yeri kendisi bulur, müracatını yapar, kabul kağıdı gelir. 

2) İşlemleri ve maddi desteğinden kendisi sorumludur. 

3) GNO sınırlaması B.Ü tarafından konulmaz. Gittiği üniversitenin şartları geçerlidir. 

* Bunların dışında kendi imkanları ile yer bulan ve staj yapmak isteyen öğrenciler her zaman 

yapabilir. 

• Erasmus staj hareketliliği, üniversitede kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya 

organizasyonda staj yapmasıdır.  

• Programa başvuran kişi, programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon 

bünyesinde mesleki eğitim alır ve çalışma deneyimi kazanır.  

• Bir öğrenci Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca 

yalnız 1 defa faydalanabilir. 

• Öğrencinin öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanmış olması staj hareketliliği 

faaliyetinden faydalanmasına engel değildir.  

Fakat öğrenci daha önce Erasmus’a gitmiş ise, hibe almak için hesaplanan üniversite puanından 

10 puan düşürülürek sıralamada yer alır. 

• Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar: işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri 

vb. işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir.  

• Öğrenci karşı kurumla kendisi iletişime geçip staj yapabileceğine dair bir belge almalıdır. 

Bu belgeyi son başvuru tarihine kadar uluslararası ofise iletmelidir. 

• Genelde başvuru tarihleri Nisan ortasında başlayıp Mayıs başında sona ermektedir. Bu 

tarihleri öğrenci uluslararası ofisden takip etmelidir. 

• Hibe ile ilgili detaylı bilgiler uluslararası ofisden öğrenilir. 



 

 


