
8.a.    Staj Raporunun Temel Bölümleri ve Kapsamları 

Staj raporunun yazımı biçim yönünden düzenlenmesi aşağıdaki sıralamaya göre yapılır. Her bölüm için açıklayıcı 
bilgi ve örnekler aşağıda verilmiştir: 

Dış  Kapak : Staj raporlarının kapağı standarttır. Staj raporu dış kapağı (ÖRNEK KAPAK) linkinde gösterildiği gibi 
düzenlenir. Kapak zemin rengi beyaz, yazılar ise siyah renkte olacaktır.  

Birinci Sayfa : Staj yerine ve öğrenciye ait bilgileri ihtiva eden bu sayfa tüm staj raporları için standarttır. Birinci 
sayfadaki bilgiler (ÖRNEK BİRİNCİ SAYFA) şeklinde düzenlenir. 

İkinci Sayfa : Staj raporlarının ikinci sayfası stajda yapılan işin staj günlerine göre dağılımını, stajın toplam iş 
günü ve saatini göstermektedir. Ayrıca işyeri amirinin imzasını ve kaşeyi ihtiva etmektedir. İkinci sayfa (ÖRNEK 
İKİNCİ SAYFA) linkinden indirilerek bu formata uygun şekilde hazırlanmalıdır. 

Staj Raporları : Staj raporunun sayfaları çalışma konusu, tarih ve staj günü bilgilerini ihtiva etmektedir. Staja ait 
rapor formatı (ÖRNEK RAPOR) linkinden indirilerek bu formata uygun şekilde hazırlanmalıdır. 

  

8.b.   Staj Raporuna Ait Bilgiler  

KISALTMALAR : Staj raporunda geçen  kısaltma ve simgelerin açıklaması ilk kullanımda verilmelidir. 

ŞEKİL VE TABLOLAR : Tablo numarası ve yazısı tablonun üstünde ortalanmış, şekil numarası ve yazısı ise 
şeklin altında ortalanmış olarak verilmelidir. Tablo ve şekil sayfaya ortalanmış olarak yerleştirilmelidir. (ÖRNEK)  

KAYNAKLAR :Staj raporunda adı geçen ve çalışma süresince yararlanılan tüm kaynaklar (makale, kitap, web 
sitesi vs), metin içerisinde değinme sırasına göre [1] şeklinde numaralandırılarak staj raporlarının sonuna 
eklenmelidir. Kaynakların gösterim formatı türlerine göre (ÖRNEK)  gibi olmalıdır.  

EKLER : Staj çalışması esnasında faydalanılan veya elde edilen ve metin kısmına konulması mümkün olmayan 
tablo, şekil, geliştirilen uygulamanın kaynak kodları, arşiv belgeleri, anketler gibi metin yada görsel nesneler, 
gerekiyorsa EKLER başlığı altında Ek-1, Ek-2,…. şeklinde sıralanarak ayrıca hazırlanmalıdır. 

  

8.c.    Staj Raporunun Yazımı İle İlgili Diğer Özellikler 

Kağıt Özellikleri : Staj raporu en az 80 en çok 100 gramajlı ve kaliteli  beyaz kağıda yazılmalıdır. Kullanılacak 
kağıt A4 formunda olup, staj raporu ciltlendikten sonra  20.0 x 28.5 cm boyutlarından daha küçük olmamalıdır.   

Yazı Özellikleri : Staj raporları, bilgisayar ile yazılır. Yazı, kağıdın yalnız bir yüzüne yazılır. Staj raporu metni 
Times Roman yazı tipinde 12 punto olmalıdır. Metin 1.5 satır aralıkla yazılmalıdır. Her noktalama işaretinden 
sonra bir karakter boşluk bulunmalıdır.  

Sayfa Düzeni : Staj raporlarının sayfalarının üst kenarında 3.5 cm, alt kenarda 3 cm, sol ve sağ kenarlarında 2 
cm boşluk bulunmalıdır. Başlıklar da bu çerçeveyi taşmamalıdır. Yazı blok sistemine göre  (paragraf girintisiz) 
yerleştirilmelidir. (ÖRNEK)  

Sayfaların Numaralandırılması : Sayfa numarası, metin bloğunun düşey orta çizgisinin üzerine üst kenardan 2 
cm boşluk kalacak şekilde yazılır.  
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