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Kapak kısmında staj yapılan işletmenin adı, öğrencinin adı 
ve soyadı, öğrenci numarası bulunmalıdır. 
 

 
Staj çalışmasını tamamlayan kişinin staj raporunun teknik 
ve bilimsel içeriğinden bağımsız olarak görüşlerini yazdığı 
bölümdür.  
 
 

 
Staj raporu sunum planı ve içeriği bu kısımda 

özetlenmelidir.  

 
 



 

 
Staj yapılan fabrika, işletme vb. nin tarihçesi, bağlı 
bulunduğu şirketin yapısı, yönetsel organizasyonu, 
işletmede çalışan sayısı, endüstrideki yeri, 
işletmenin faaliyet alanı ve ürün yelpazesi bu 
kısımda sunulmalıdır.  

 



 
Firma veya staj yapılan işletme hakkındaki bilgiler, 
işletmenin vizyonu misyonu faaliyet gösterdiği alan, 
ürettiği ürün vb. profili, yurt dışı pazarlama durumu 
ülke ekonomisine katkısı, organizasyon yapısı, proje 
ve Ar-Ge çalışmaları ve işletme ile ilgili görseller bu 
kısımda sunulmalıdır.  

 



 

 
a) İşletmenin veya tesisin kurulu olduğu bölgenin nasıl 
belirlendiği, 
b) Hammadde girişinden ürün çıkışına kadar tesiste 
yer alan tüm fiziksel ve kimyasal süreçler ile bu bilgileri 
içeren bir akış diyagramı 

 



 

 
c) İşletmede yer alan temel birimlerin belirtilmesi ve 
bunlardan birinde (malzeme kontrol, malzeme 
hazırlama, işleme, üretim, kalite kontrol, insan 
kaynakları vb. prosesler) kütle ve enerji denkliklerinin 
kurulması, 
d) İşletmenin ekonomik analizi (birim maliyet hesabı, 
toplam sermaye yatırımı hesabı, işletme giderleri 
hesabı, karlılık ve enerji tasarrufu çalışmaları),  

 



 

 
e) İletmedeki proses kontrol birimlerinin tanıtımı, 
f) İşletmenin sahip olduğu kalite güvence sistemleri 
(ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Risk Analizi, ISO 
17025 Ölçüm Belirsizliği, Çevre Yönetim Sistemi gibi) 

 



 

 
g)Üretim organizasyon şeması, (Şemalar resim olarak 
eklenebilir) 
h)Üretim tesisi ise bulunan cihazların isimleri, kullanım 
amaçları ve çalışma prensipleri, (cihazların görüntüleri 
ve üretim esnasında yapılan çalışmaların görüntüleri 
eklenebilir) 
ı)İşletmenin insan kaynakları 

 
 



 

 
j) İmal edilen ürünler (resimler eklenebilir) 
k) Kullanılan bilgisayar destekli yazılımlar 
l)Kalite kontrol çalışmaları 
m)Ar-Ge ve Proje bölümlerinde yürütülen faaliyetler 
hakkında bilgileri içermelidir. (Proje çalışmaları veya 
ürün geliştirme ekran görüntüleri veya resimler 
eklenebilir.) 

 



 
Öğrenci tarafından yapılan ve gözlemlenen faaliyetler 
ayrıntılı bir şekilde anlatılmalıdır. Üretimde kullanılan 
cihazların kullanımı, malzeme seçimi, üretim yöntemi 
vb. hakkında bilgi verilmelidir. 
Büro ortamında yapılan stajda yönetim planı, 
işletmenin organizasyonu, personel durumu, maliyet 
analizi, fabrika yerleşim planı, ambarlama, pazarlama 
ve satın alma, proje AR-GE faaliyetlerini içerir.  

 



 
Öğrenci yapılan ve gözlemlenen faaliyetlerle ilgili 
resim, fotoğraf, program ekran görüntüleri vb. 
görselleri ekleyebilir. Varsa kullanılan cihazların teknik 
özellikleri, teknik ve mesleki broşürler faydalı ek 
dökümanlar vb. eklenebilir.  

 



 

 
Stajda yapılan çalışmaların uygulama ile birleştirilmesi, 
Kurumun çalışma düzeni ve yapısı hakkında bilgi sahibi 
olunması, 
Uygulama imkanı elde edilen ve öğrenilen konular, 
Kullanılan cihazlar, tezgahlar ve stajın öğrenciye 
kazandırdığı bilgi ve beceriler hakkında bilgi 
verilmelidir.  (En az 1 sayfa olmalıdır) 
 

 
 



 

 
Staj sunum dosyasının hazırlanmasında yararlanılan 
kaynaklar bu kısımda sunulmalıdır. 
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