
KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ 

STAJ ÇALIŞMASINDA UYGULANACAK KURALLAR VE RAPOR 

Staj defteri Türkçe olarak Türk teknik resim, yazı ve çizim kurallarına uygun şekilde, mürekkepli 

kalemle doldurulur. Defterde bulunan yönergelere uyulur ve ilgili tüm yerler doldurulur. Defterde, 

sorulan tüm soruların yanıtları, rehberdeki numara sırasına göre verilir. Her yanıt sayfasının üst 

kısmındaki ilgili bölümler, eksiksiz olarak doldurulur. Soru Kodu bölümüne, Staj Rehberindeki ilgili 

sorunun madde numarası yazılır.  

İşletmede herhangi bir sorunun yanıtının bulunamaması veya işletme yetkilileri tarafından gerekli 

bilgilerin verilmemesi durumunda öğrenci, bu soruyu, nedenini belirterek yanıtlamayabilir veya kendi 

bilgisine, deneyimine ve işletmede gördüklerine dayanarak yanıt verme yolunu kullanabilir.  

Öğrenci, defteri, işletmedeki staj süresi içinde doldurur. Çalışma süresince ve/veya sonunda gerekli 

yerleri işletme yetkililerine onaylatır. Staj için ek bir defter kullanılmayacak olup, tüm bilgi ve belgeler 

bu defter içinde toplanacaktır. Ek formlar ve dokümanlar, işletme yetkilileri tarafından imzalandıktan 

ve işletme kaşesi ile kaşelendikten sonra defter içindeki ilgili sayfalara yapıştırılarak veya defter içine 

eklenerek konulacaktır.  

Öğrenci, staj defterinin iç kapak sayfasını işletme staj yetkilisine ve işletme bölüm yetkililerine; 

değerlendirme sayfasını ise salt işletme staj yetkilisine doldurtmak ve imzalatmak zorundadır. İşletme 

staj yetkilisinin adı-soyadı telefon numarası ve unvanı ilgili yerlere açıkça yazılmalıdır. Gereken yerler, 

işletme kaşesi ile kaşelenmelidir.  

Staj Soruları  

1. İşletmenin ticari unvanını, adresini, kuruluş tarihini, sermaye yapısını, personel sayısını, hangi 

sektör içinde yer aldığını, rakipleri içindeki pazar pozisyonunu (rakiplere göre durumu ve pazar 

payı) belirtiniz.  

2. İşletmenin yaptığı hizmet ya da üretimini açıklayınız (ürün ya da hizmet çeşitleri, hedef kitlesi, 

iş birliği içinde bulunulan kuruluşlar vb.).  

3. İşletmenin kuruluş yerini (genel vaziyet planı) kroki bir çizim ile gösteriniz. Bu yeri; 

hammaddeye yakınlık, pazara yakınlık, ulaşım olanakları, su temini, enerji temini, personel 

temini, çevre kirliliği ve iklimin uygunluğu etmenleri açısından değerlendiriniz.  

4. İşletmenin başka fabrikaları/binaları varsa, kuruluş yeri belirlemede nasıl dikkate alındıklarını 

araştırınız.  

5. Ürünlerin ve hizmetlerin dağıtım sistemi ve -varsa- satış sonrası hizmet sistemi hakkında bilgi 

veriniz  

6. İşletmenin organizasyon şemasını çiziniz. Yönetim yapısını (otokritik, demokratik vb.) 

değerlendiriniz, sorunlarını ve yüksek performansla çalışan yönlerini belirtiniz.  

7. İşletmede uygulanan ücret sistemleri hakkında bilgi veriniz.  

8. İşletme faaliyetlerinin (Üretim, Satın alma, Satış, Muhasebe, İnsan Kaynakları, Bilgi-İşlem, 

AR-GE[Araştırma-Geliştirme] vb.) her birin işletmedeki görevlerini yazınız.  

9. İşletmedeki bilgi-işlem faaliyetleri ve bilgi-belge akış sistemi hakkında bilgi veriniz.  

10. İşletmede kullanılan paket programları tanıtarak, kullanım yerlerini ve etkinliklerini tartışınız.  

11. İşletmenin ürün maliyetlendirme sistemi hakkında bilgi veriniz. İşletmenin bilanço tablosunu 

oluşturunuz (Kullanılacak sayıların gerçek değerler olması gerekmemektedir).  

12. İşletmede kullanılan istatistiksel yöntemlerin ne olduğunu yazınız kullanılmıyorsa nasıl 

uygulanabileceğini örnekler üzerinde kısaca açıklayınız.  

13. İşletmenin müşteri ilişkileri ve reklam çalışmaları hakkında bilgi veriniz.  



14. İşletmenin uzun vadeli planları hakkında (vizyon, misyon, stratejiler vb.) bilgi veriniz ve 

birbirleri arasındaki ilişkiyi şekil üzerinde gösteriniz. 

15. Staj yapılan bölümünün görev tanımını, yetki ve sorumluklarını belirtiniz. Bu bölüm ile ilgili 

olarak yapılmakta olan veya yapılması planlanan, yönetime ve/veya operasyonlara yönelik 

projeler hakkında bilgi veriniz.  

16. İşletmede -varsa- staj sorularından bağımsız olarak size yaptırılmış olan işleri ayrıntıları ile 

açıklayınız.  

 

ÖNEMLİ NOT: Çalışmalar ve işlemler, her konuda en az bir örnekle açıklanmalı ve belge örnekleri 

dosya ekinde yer almalıdır.  

 

 


