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1. GENEL BİLGİLER 

Zorunlu staj raporu mutlaka kapak içermelidir. Metin kısmında harf büyüklüğünün 12 

punto, yazı tipinin Times New Roman, 1,5 satır aralığı ve 12nk paragraf aralığı ile yazılmalıdır. 

Paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalı, Türkçe yazım kurallarına ve noktalama 

işaretlerine dikkat edilmelidir. Ana Bölüm ve Alt Başlıklar bu kılavuzdaki gibi 

numaralandırılmalıdır. Ana Bölüm başlıkları İçindekiler, Giriş, Sonuç, Kaynaklar ve Ekler 

kısımlarını içermelidir. Bölümlerin yeni sayfa başında sola dayalı olacak şekilde kalın 

karakterlerle yazılmasına dikkat edilmelidir. Ana Bölümün alt başlıkları da numaralandırılarak 

yeni sayfa başında sola dayalı olarak yazılmalıdır. Başlıklar işletme süreçlerine ait konuları 

içerecek biçimde düzenlenmelidir. Ör: 2.1. Tedarik Zinciri - Raporun tüm bölümleri iki yana 

yaslı biçimde düzenlenmelidir. Rapor en az 10 en fazla 20 sayfa olacak şekilde 

düzenlenmelidir. 

Staj Raporu’nda yer alan şekil, fotoğraf ve tablolar numaralanarak çalışmanın içeriğini 

ve amacını yansıtacak şekilde başlık içermelidir. Şekil ve fotoğraf başlıkları numarasıyla 

birlikte şekil veya fotoğrafın altında, tabloda ise tablo üstünde sola dayalı olarak verilmelidir. 

Staj raporunun pdf formatında oluşturularak öğrencilerin danışmanlarına e-posta ile 

gönderilmesi gerekmektedir. İnternet ortamı olmayan öğrencilerin ise danışmanları ile iletişime 

geçerek kargo ile raporlarını göndermeleri mümkündür. 

2. PANDEMİ DÖNEMİ ZORUNLU STAJ RAPORU BÖLÜMLERİ 

 

2.1. İlk Sayfa 

İlk sayfada bir kapak oluşturulmalıdır. Kapak örneği olarak bu kılavuzun kapağı dikkate 

alınmalıdır. Kapaktan sonraki sayfada öğrenciye ait bir özgeçmiş sunulmalıdır (1 sayfa).  

2.2. İncelenen İşletmeye Ait Sayfa 

Bu sayfada öğrencinin incelediği işletmeye ait tarihçe, misyon, vizyon ve hakkındaki 

bilgileri içeren bir tanıtım aktarılmalıdır. 

 



2.3. İçindekiler 

Staj Raporunda yer alan Ana Bölümleri/Alt Başlıkları ve sayfa numaralarını içeren 

İçindekiler bölümü yer almalıdır. 

2.4. Giriş 

Bu bölüm, incelenen işletme üzerinde yapılan analizlerin konusu ve amacı hakkında 

kısa bilgileri içermelidir. Bu bilgiler aşağıdaki araştırma konularını kapsamalıdır. 

Konular; 

 Herhangi bir işletmenin ya da sektörün çeşitli konulardaki SWOT analizinin 

yapılması, 

 KOSGEB formatında iş planı süreçlerinin analiz edilerek uygun (orijinal) bir iş 

modelinin geliştirilmesi, 

 Belirlenen bir yurt dışı pazara girmek için masa başı pazar araştırmasının 

hazırlanması, 

 Herhangi Bir İşletmenin Ayrıntılı Faaliyet Raporunun Çıkartılması, 

 Herhangi Bir İşletmenin Web Sitesinin İncelenmesi ve Raporlanması, 

 Türkiye’deki Lojistik Köylerin Ayrıntılı Değerlendirilmesi, 

 Kombine Taşımacılığın Mevcut Durumu ve Fırsatlarının Ayrıntılı 

Değerlendirilmesi, 

 Bankacılık Sektörünün Uluslararası Ticaretteki Rolünün Kapsamlı 

Değerlendirilmesi, 

Raporunuz için yukarıda yer alan konulardan herhangi bir tanesini seçebilirsiniz.  

Raporun içerik olarak;  

 İşletmenin genel süreçleri,  

 İşletmenin dış ticaret yapısı, 

 İşletmenin tedarik zinciri yapısı, 

 İşletmenin finansal yapısı,  

 İşletmenin pazarlama süreçleri,  

 İşletmenin yönetim şeması, gibi bilgileri içermesine dikkat ediniz. 

 



 

2.5. Raporun Ana Bölümü 

Bu bölümde giriş bölümünde değinilen konuların ve incelemelerin detaylı sunumları ve 

yorumlamalarına yer verilmelidir. Tüm konuların detaylıca anlatılması beklenmektedir. İlgili 

açıklamaların tablo, şekil ve resimler aracılığıyla güçlendirilmesi rapora katkı sağlayacaktır. 

Öğrencilerin yaptıkları incelemeleri eğitim-öğretim gördükleri dönemlerde öğrendikleri teorik 

bilgilerle desteklemeleri beklenmektedir. Bu noktada öğrencilerin hangi bilgileri nerelerden 

aldıklarını kaynakçada aktarmaları gerekmektedir. 

2.6. Sonuç 

Bu bölümde yapılan incelemeler sonucunda işletme hakkında varılan kesin kanılara ve 

işletme yöneticileri için önerilere yer verilmelidir. Bu kanılar ve önerilerin özellikle uluslararası 

ticaret ve lojistik bağlamında yoğunlaşması beklenmektedir.  

2.7. Kaynaklar 

Öğrenciler, kaynak kullanımı gerektirecek şekilde bilgi verdikleri durumlarda 

kullandıkları her kaynağı öncelikle ilgili cümlenin sonunda numaralandırmalıdırlar.  

Örn; İhracat performansı işletmeler için finansal değer taşımaktadır (1). Daha sonra 

ilgili kaynak kaynaklar bölümünde numarası ile gösterilmelidir. Örn;  

(1) Sousa, J. P(2002). “Export Performance of Companies”, Prentice Hall, New 

Jersey, 75-76.  

2.8. Ekler 

Raporda bahsedilen ancak sunulmayan veriler, tablolar ve çizimler bu bölümde 

sunulacaktır (En fazla 3 sayfa). 

3. Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar 

Raporlarınızı hazırlarken pandemi sürecinin yarattığı engelleri dikkate alarak internet 

kaynaklarından ve ilgili web sitelerinden yararlanabilirsiniz. Ancak danışmanlar, raporların 



benzerlik oranlarına bakacaklardır. Bu nedenle başka yerlerden kopyalama yapılmaması son 

derece önemlidir.  

Kopyala yapıştır şeklinde olan raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4. Raporların Teslim Edilmesi  

Raporların Teslim Tarihleri: 

08 Şubat -22 Şubat 

Raporların Teslim Edileceği Danışmanlar:  

Örgün Öğretim Danışmanı: 

Arş. Gör. Ahmed Yusuf SARIHAN, asarihan@bandirma.edu.tr 

İkinci Öğretim Danışmanı:  

 Arş. Gör. Hayrullah ALTINOK , haltinok@bandirma.edu.tr 
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