
GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ 

STAJ ÇALIŞMASINDA UYGULANACAK KURALLAR VE RAPOR 

1. Raporu Yazarken Uygulanacak Standartlar 

- Rapor, A4 formundaki kâğıtlara yazılacaktır. 

- Rapor, resmi yazışma kurallarına göre bilgisayar ile yazılacaktır. 

- Başlıklar sayfa sol tarafına gelecek şekilde büyük harflerle, alt başlıklar ise küçük harflerle 

yazılacaktır. 

2. Rapor Dosyasında Bulunacak Bilgi ve Belgeler. 

- Staj Raporu Kapak Sayfası Bu sayfada öğrenciye ait bilgiler bulunacaktır. 

- İçindekiler Sayfası. Raporun başına konu başlıklarını ve bulunduğu sayfa numaralarını gösterir. 

‘İÇİNDEKİLER’ sayfası konulacaktır. 

- Stajın yapıldığı kuruluşa ait bilgiler: 

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

b) Organizasyon şeması, 

c) Unvanlarına göre kurumda çalışan personel sayıları, 

d) Asıl çalışma konusu, 

e) Kısa tarihçesi yazılı olarak konulacaktır. 

- Giriş Bölümü: Raporun giriş kısmında staj çalışmalarını amacı ve konuları ana çizgiler halinde 

açıklanacaktır. 

- Rapor: Bu kısımda staj çalışmalarını tamamlayan öğrenciler; Rapor dosyası ile verilen çalışma 

programların esas tutularak, bulunduğu iş yerinde inceledikleri ve yaptıkları her işi ayrıntılı olarak 

yazacaklar. Çizilen resimleri, tabloları, formları ve çeşitli verileri rapor içinde uygun yerlere veya 

ekinde ve belirli bir sıra içinde bulundurulacaklardır. 

- Sonuç: Öğrenci staj süresi içinde edindiği bilgileri, kazandığı becerileri dikkate alarak 

yönetmeliğin ve kendisine verilen çalışma raporunun baş tarafında belirtilen amaçlara ne dereceye 

kadar ulaştığını, yapıcı önerilerini de katarak açık ve kesin ifadelerle özetleyeceklerdir.  

- Ekler: Bu bölümde öğrenci staj boyunca yaptığı işlerden günlük örnekler verecektir. Fotoğraf ve 

yazılı örneklerin çıktılarının, video örneklerininse birer kopyasının çalışır durumdaki bir DVD’ye 

yüklenmesi gerekmektedir. 

- Tamamlanan rapor dosyası, işyerinden ayrılmadan önce işyerinin kurum amirine her sayfa 

imzalattırılarak daha sonra kurum yetkilisine kapağı imzalattırılıp mühürlettirilecektir. 

- Staj uygulamasının değerlendirilmesinde, öğrenci, komisyon tarafından sınava tabi tutulur.  

Başarısız olanların stajı kabul edilmez. Daha sonra stajı tekrarlamak zorundadır. 

- Belirtilmeyen durumlar için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Zorunlu İş 

Yeri Staj Yönergesi uygulanır.  

 

ÖNEMLİ NOT: Çalışmalar ve işlemler her konuda en az bir örnekle açıklanacak ve belge örneklerini 

dosya ekine ilgi tutularak konulacaktır. Staj yerinde gördüğünüz eksiklikler, bunlara çözüm önerileriniz, 

staj başlangıcından sonuna kadar kazandığınız yeterlilikleri yazılacaktır. Staj dosyası ve Staj Raporu, 

staj bittikten sonra akademik takvime göre, eğitim-öğretim döneminin başladığı ilk iki hafta içerisinde 

ilgili bölüm başkanlığına teslim edilecektir. 

Staj Dosyasına sadece plan (çalışılan bölüm, tarihler, planlar vs.) işlenecek; yukarıda istenenler bir 

düzen dâhilinde RAPOR şeklinde ayrıca yazılacaktır.  

 


