
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 

STAJ ÇALIŞMASINDA UYGULANACAK KURALLAR VE RAPOR 

1. Raporu yazarken uygulanacak standartlar 

a) Rapor, A4 formundaki kâğıtlara yazılacaktır. 

b) Rapor, TSE Teknik Resim Norm Yazı Kurallarına göre bilgisayar veya elle yazılacaktır. 

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

yazılacaktır. 

2. Rapor dosyasında bulunacak bilgi ve belgeler 

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

sayfası konulacaktır. 

b) Raporda 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) Asıl üretim ve çalışma konusu, 

v) Kısa tarihçesi yazılı olarak konulacaktır. 

c) Giriş: Raporun giriş kısmında staj çalışmalarını amacı ve konuları ana çizgiler halinde 

açıklanacaktır. 

d) Raporun kendisi: Bu kısımda staj çalışmalarını tamamlayan öğrenciler; Rapor dosyası ile 

birlikte 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. 

i) Staj yapılan yer, şantiye, fabrika v.b. yer ise; 

(1) Kullanılan araç ve gereç ve makineler hakkında bilgi verilmesi. 

(2) Staj süresince yapılan projelerin incelenerek, önemli özelliklerin eki şeklinde ilave 

edilmesi. 

(3) Günlük yapılan işlerde rapor tutulması. 

(4) Staj süresince yapılan uygulama çalışmalarının her aşamasında stajyer öğrencinin 

bizzat katılması gerekmektedir. 

ii) Staj yapılan yer büro ise; 

(1) Staj yapılan kuruluş hakkında genel bilgi verilmesi. 

(2) İş takibi ve kontrollerin yapılması gerekmektedir. 

iii) Staj yapan tüm öğrenciler staj dosyasında yeterli açıklama ve bilgi verilemeyen 

çalışmalarda (katalog, broşür, fotoğraf, disket, CD vb.) destekli olarak ek staj dosyası 

hazırlayabilirler.     

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

yönetmeliğin ve kendisinin ise verilen çalışma raporunun baş tarafında belirtilen amaçlara ne 

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

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

imzalattırılarak daha sonra kurum yetkilisine kapağı imzalattırılıp mühürlettirilecektir. 

g) Staj uygulamasının değerlendirilmesinde, öğrenci, komisyon tarafından sınava tabi tutulur.   

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

h) 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. 


