
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ 

STAJ ÇALIŞMASINDA UYGULANACAK KURALLAR VE RAPOR 

Tüm staj uygulama süreçlerinin çerçevesi sitede bağlantısı verilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 

Meslek Yüksekokulları Zorunlu İş Yeri Staj Yönergesi (YÖ-011) ile belirlenmektedir. Dolayısıyla 

tüm stajyer öğrencilerin bu yönergeyi staj işlemlerine başlamadan gözden geçirmesi faydalarına 

olacaktır. 

Uygulamada temel noktalar şöyledir; Staj Süresi 30 iş günüdür. Staj süresi boyunca stajyer öğrencilerin 

sigorta işlemleri Mucur Meslek Yüksekokulu tarafından yapılacağından staj başlangıç ve bitiş tarihleri 

staj yapılacak döneme ait güncel duyurudaki gibi olmalıdır. Staj defteri doldurulurken bu tarihlere her 

aşamada dikkat edilmelidir. 

Staj uygulama süreçleri sırasıyla başvuru, staj çalışması ve raporlama, değerlendirme aşamalarından 

oluşur.  

Başvuru; 

Staj yapacak öğrenciler başvuru aşamasında duyurulan tarihler arasında, kamu kurumu veya özel sektör 

işletmelerinde alanlarına uygun çalışma sahasına sahip birimlerde staj yapacakları yeri belirleyip bölüm 

başkanının uygundur görüşünü aldıktan sonra, sitede verilen Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu 

(FR-020)’nu üç nüsha halinde doldurarak önce öğrenci bilgi sisteminde staj bilgileri kısmına bu bilgileri 

işleyecek ardından evrakı bölüm başkanı ve idarenin onayına sunmak üzere okula teslim edeceklerdir. 

Okulun onayladığı formu staj yapacakları iş yerine de imzalatıp, kaşelettikten sonra bir nüshasını okula, 

bir nüshasını staj yerine ve diğerini de rapor ekinde sunmak üzere kendilerinde kalacak şekilde 

ayıracaklardır. Bu evrak posta yoluyla okula bölüm sekreterliğine gönderilebilir; ancak kayıp ve 

vaktinde ulaşmayan evraklar işleme konulmayacaktır. Evrakların ıslak imzalı ve kaşeli nüshalarının 

mutlaka okula ulaştırılması gerekmektedir (e-posta, pdf, resim vb. çıktısı olmamalıdır). Bu konuda 

gerekirse bölüm başkanlığına danışılmalıdır. 

Uygun Alanlar 

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programında kayıtlı öğrencileri; 

Animasyon, 3D Modelleme ve Mimari Görselleştirme alanlarından herhangi birinde iş yapan işletme 

veya kurumlarda staj yapabilirler. Bu tarz işletmeler, Sinema, Televizyon ve Reklamcılık Yapım 

Firmaları, Profesyonel Web İçerik Üretici Firmalar, Üretim yapan tesislerin ARGE ve Teknik tasarım 

ofisleri, Oyun Tasarımı, 3D Modelleme ve Görselleştirme yapan şirketler, Mimarlık Ofisleri vb. olabilir. 

Web Tasarımı ve Kodlama Programı öğrencileri; 

Ön-uç ve arka-uç Web Tasarımı ve Programcılığı başta olmak üzere, Mobil yazılım geliştirme firmaları, 

Web tabanlı uygulama, bulut tabanlı yazılım geliştiren firmalar, Oyun geliştiriciler ve görsel ara yüze 

sahip yazılım geliştiren firmalarda staj yapabilirler. 

Staj çalışması ve Rapor oluşturma; 

Öğrenciler iş süreçlerine bizzat katılıp, günlük olarak yaptıkları çalışmaları sitede verilen bağlantıdan 

indirdikleri Staj Defteri üzerinde Pratik Çalışmanın Günlere Dağılımı Çizelgesi üzerinde konu 

başlıkları ve tarihlerle sıralayıp, yapılan çalışmanın özetini Günlük Rapor kısmında açıklayacaktır.  

Bunun dışında kalan; iş yerindeki organize, plan ve işleyişe ait bilgiler, belgeler ve raporlar, yapılan işin 

uygulama aşaması detayları, görsel ürünlerin basılı çıktıları, çevrimiçi ortamlardaki bağlantıları veya 

dijital formatları (CD, Flash Bellek, Hafıza Kartı vb.), gibi tüm detaylar ekte sunulacak Teknik Staj 

Raporu’nda verilecektir. 



1. Teknik Staj Raporu yazarken uygulanacak standartlar 

a) Rapor, TSE Teknik Resim Norm Yazı Kurallarına göre bilgisayar ortamında veya elle 

yazılacaktır. 

b) Rapor, A4 formundaki kâğıtlara soldan 3,5cm, sağ, üst ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak 

bilgisayar ortamında yazanlar için Arial veya Times New Roman yazı tipinde 1,5 satır aralığında 

12pt ile sola yaslı olarak yazılacaktır. Her ana başlık yeni sayfadan başlayacaktır. 

c) Başlıklar sayfa sol tarafına gelecek şekilde BÜYÜK HARFLERLE, alt başlıklar ise Küçük 

Harflerle yazılacaktır. 

2. Teknik Staj Raporu’nda bulunacak başlıklar: 

a) Raporun başına konu başlıklarını ve bulunduğu sayfa numaralarını gösterir “İÇİNDEKİLER” 

sayfası konulacaktır. 

b) Raporda STAJ YERİ TANITIMI başlığı altında stajın yapıldığı kuruluşun: 

i) Adı ve adresi (Staj yapılan iş yeri, özel kuruluş ise vergi levhasının fotokopisi), 

ii) Organizasyon şeması, 

iii) Unvanlarına göre kurumda çalışan personel sayıları, 

iv) Asli üretim ve çalışma konusu, 

v) Kısa tarihçesi  

yazılı olarak konulacaktır. 

c) Raporun GİRİŞ başlıklı kısmında staj çalışmalarının amacı ve konuları ana hatlar halinde 

açıklanacaktır. 

d) UYGULAMA DETAYLARI; bu kısımda staj çalışmalarını tamamlayan öğrenciler; Staj 

Defteri ile birlikte verdikleri çalışma programlarını esas alarak, bulunduğu iş yerinde 

inceledikleri ve yaptıkları her işi ayrıntılı olarak yazarlar. Verilen projeleri, yapılan tasarımları, 

modellemeleri, üretilen çıktıları, çizilen resimleri, hazırlanan görselleri, tabloları, formları ve 

çeşitli verileri rapor içinde uygun yerlerde belirli bir sıra içinde sunarlar. Bu kısımda özellikle ; 

i) Üretim esnasında kullanılan yazılımlar, özel ekipmanlar, araç-gereçler ve makineler 

hakkında bilgi verilir. 

ii) Staj süresince yapılan projeler incelenerek, önemli özellikleri açıklanır. 

iii) İş sürecinde kullanılan farklı tekniklerin bir defalık açıklaması verilir (Aynı işlemlerin 

tekrarında aşamaların tekrar açıklanmasına gerek yoktur). 

iv) Staj defterinde yeterli açıklama ve bilgi verilemeyen diğer detaylar da son olarak eklenir.     

e) SONUÇ: Öğrenciler staj süresi içinde edindiği bilgileri, kazandığı becerileri dikkate alarak 

yönetmeliğin baş tarafında belirtilen amaçlara ne kadar ulaşabildiğini, yapıcı önerilerini de 

katarak açık ve kesin ifadelerle özetleyecektir.  

f) EKLER: Bu kısımda farklı formatta (A3 veya daha büyük çıktılar, katalog, broşür vb diğer basılı 

materyaller) veya ortamda (CD, hafıza kartı, internet vb.)  bulunan materyallerin listesi 

verilecektir. 

g) KAYNAKLAR: varsa başka bir kaynaktan alınmış görsel, tablo, açıklama vb.leri ilgili yerde 

atıf yapılarak kaynaklar kısmında listelenmelidir. 



Staj çalışmasının değerlendirilmesi; 

Tamamlanan staj çalışması sonunda işyerinden ayrılmadan önce Staj Defterinin ilgili tüm sayfaları 

stajyerden sorumlu amire imza ve kaşe (resmî kurumlarda mühür) ettirilir, ayrıca kapak sayfası da işyeri 

mühür veya kaşesiyle kurum yöneticisine imzalatılır. İşletme ve okul arasında Gizli evrak olan Staj Sicil 

Fişi kurum yetkilisi tarafından öğrencinin görmeyeceği şekilde doldurularak imzalanır ve kaşelenir. 

Yine dışarısı imzalı ve kaşeli kapalı bir zarf içinde öğrenciye teslim edilir.  

Stajın değerlendirilmesinde esas olmak üzere iş yeri amirinin görüşü ve okulda kurulan staj 

değerlendirme komisyonunun yapacağı mülakat sonucu, görüşleri ve değerlendirmeleri Staj Sicil Fişine 

işlenerek “Öğrenci stajdan Başarılı / Başarısız” sonucu, ilgili takvime göre ilan edilir. Başarısız olarak 

değerlendirilen stajın ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine göre tekrar edilmesi gerekir. 

Staj Defteri ve Teknik Staj Raporu, staj bittikten sonra akademik takvime göre, eğitim-öğretim 

döneminin başladığı ilk iki hafta içerisinde ilgili bölüm başkanlığına teslim edilecektir. 

Diğer tüm hususlar başta belirtildiği gibi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 

Zorunlu İş Yeri Staj Yönergesi (YÖ-011) hükümlerince uygulamaya tâbîdir. 

Değerli öğrencilerimiz, verimli ve hedefine ulaşan bir staj dönemi geçirmenizi temenni ederiz. 

 


