
MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ 

STAJ ÇALIŞMASINDA UYGULANACAK KURALLAR ve RAPOR 

- Staj süresi 30 iş günüdür. 

- İş yerinin tanıtılması, (İş yerine ait detaylı aydınlatıcı bir bilgi verilmeli) 

- İş yeri faaliyetlerinin genel olarak açıklanması (Olası Acil bir durum veya Afet’te işyerinin 

üstlendiği görev ve acil durum) 

- İş yerindeki mevcut birimlerin işletme faaliyetinin yürütülmesinde üslendiği görevlerin 

tanıtılması, 

- Birim faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan belgeler, 

- Mesleki yazışmalar, dosyalama ve arşivleme, iş yerinde kullanılan mesleğe özgün terimler, 

- İş yerindeki hiyerarşi, İş yeri çalışanlarının görevleri ve görev tanımı,  

- Eğer varsa iş yaşanan bir acil durum veya afete müdahalede gözlemlenen uygulamalar,  

- İş yerinde tatbikat alanı, tatbikat sıklığı ve tatbikat çeşitleri (Yangın, deprem, sel) 

- İş yeri hakkındaki gözlemlediğiniz eksik ya da yanlış uygulamaları açıklayınız. 

 

Rapor aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır:  

- Staj Raporu kapak sayfası 

- İÇİNDEKİLER sayfası: Bu başlıklı sayfada staj raporundaki kısımların başlıkları ve aynı satırın 

sonunda, bulundukları sayfaların numaraları verilecektir.  

- GİRİŞ BÖLÜMÜ: Bu bölümde stajın konusu ve amacı hakkında kısa bir bilgi verilecek ve ayrıca 

staj yapılan kuruluş hakkında bilgi verilecektir. Bu bilgi, Kuruluşun adı ve adresini, tarihçesini, 

faaliyet konularını, ürünlerini, kapasitesini, organizasyonunu (organizasyon şeması rapor ekinde 

verilecektir.),  

- STAJDA YAPILAN ÇALIŞMALAR BÖLÜMÜ: Bu bölümde, çalışılan konularda yapılan 

çalışmalar ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Çalışmalarla ilgili veriler, tablolar, teknik resim ve şemalar 

numaralanacak ve EKLER bölümünde sunulacaktır.  

- SONUÇ BÖLÜMÜ: Bu bölümde stajda edinilen bilgi ve becerilerle yapılan işlerin özet halinde 

değerlendirilmesi yapılacaktır. İşletme teknik yönden incelenecek ve uygun önerilerde 

bulunulacaktır.  

- EKLER BÖLÜMÜ: Bu bölümde raporda belirtilen ek veriler, tablolar, şekiller, grafikler, teknik 

resimler, fotoğraflar, broşürler vb. dokümanlar ve staj yapılan günleri ve yapılan işleri başlık olarak 

gösteren tablo sunulacaktır.  

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. 

 

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.  


