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I. GENEL BİLGİLER 

 EDE (Endüstriye Dayalı Eğitim), Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından 

belirtilen takvim dahilin de Zorunlu EDE Kabul Formu’nda belirtilen tarihler arasında 

yapılacaktır. Bu takvime uyulmadığı takdirde öğrencinin EDE’si kabul edilmez. 

 EDE’yi tamamlayan öğrenciler bölüm başkanlığınca belirlenen kurallara uygun olarak 

hazırladığı dosyayı  belirtilen takvim dahilinde GİZLİ evrak ile birlikte Meslek Yüksekokulu 

Yönetiminin belirlediği birime teslim edilmesini sağlamak ve mülakata katılmakla 

yükümlüdür. 

 EDE dosyası, mürekkepli kalem ile öğrencinin el yazısı ve 

okunaklı bir şekilde, Türkçe yazım kurallarına uygun olarak 

yazılacaktır. Şeffaf kapaklı, mavi, telli dosya içerisinde teslim 

edilecektir.  

İçindekiler bölümü; konu başlıkları ve sayfa numaraları belirtilerek hazırlanacaktır.  

Yapılan işlerle ilgili ekler mevcut ise; yapılış sırasını takip edecek şekilde ilgili sayfanın 

arkasına yerleştirilecektir.  

Her sayfa iş yeri sorumlusuna kontrol ettirildikten sonra kaşelettirilerek imzalattırılacaktır.  

II. EDE DOSYASI HAZIRLAMA KILAVUZU 

 EDE dosyası hazırlanırken aşağıda belirtilen konularda yapılan çalışmalardan 

yararlanılacak olup, verilen bu şablon doğrultusunda hazırlanmayan dosyalar kesinlikle 

değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. 

A. EDE YAPILAN İŞLETMEYE AİT BİLGİLER 

1. Staj yapılan işletmenin hukuki yapısının tanıtılması. 

2. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörün tanıtılması.  

3. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörde Türkiye’deki ve Dünyadaki durumu hakkında 

bilgiler. 



4. İşletmenin İhracata yönelik mal ve hizmetlerinin tanıtılması (Bir veya birkaç ürün 

varsa ayrı ayrı teknik özellikleri ile ), 

5. İşletmenin hangi İhracatçı birliğine üye olduğu,  

B. İTHALAT BİLGİLERİ 

1. Üretimde dış kaynaklı girdiler (Hammadde, Yardımcı madde vb.) varsa bunların hangi 

ülkelerden temin edildiği; 

2. Ülke dışından sağlanan girdiler için hangi yöntemlerle İthalat yapıldığı, 

3. İthalatın seçilecek bir girdi açısından nasıl yapıldığının bir örnekle incelenmesi (Pazar 

araştırması, Anlaşmanın sağlanması, Taşıma ve Teslim şekli, Kullanılan Dolaşım ve 

Geçiş Belgeleri, Gümrük Müdürlüğü'ne arz edilen diğer belgeler, Ödeme yöntemi, 

Kambiyo taahhütleri ile ilgili işlemler, Faaliyet türü, GTİP tespiti, Kalite standartlarına 

yönelik düzenlemeler), 

4. İthalat sürecinde gümrük işlemlerinin detayları (Gümrük Beyannamesi, proforma fatura, 

çeki listesi vb ekleri ile), 

5. İthalatta iç veya dış kaynaklı krediler kullanılıyorsa bu krediler hakkında temel bilgiler, 

6. İthal edilen girdilerin İthalat işlemlerinin MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, (İthalat 

bedelleri, Nakliye, Sigorta, Maliyetler belgeler vb ile), 

7. İthalat Kambiyo hesaplarının kapatılış metotları (Belgeleri ile). 

C. İHRACAT BİLGİLERİ 

1. Üretilen malların veya hizmetlerin PAZARLANMASI konusunda yapılan faaliyetler 

(Pazar araştırmaları, İlan, Reklam, Ülke içi ve dışındaki Uluslararası fuarlara katılımlar, 

Yurt dışı şube veya mağazalar hakkında bilgiler, Bu konudaki belgeler), 

2. Yurtdışında fiili ihracat yapılan pazarlar ve varsa kota uygulamaları, 

3. Fiili ihracat yapılan firmaların nitelikleri, 

4. İhracatta uygulanan teslim şekilleri. 

5. İhracatta uygulanan fiyatlandırma sistemleri ve İhracat bedellerinin hangi metotla tahsil 

edileceği (Akreditif, Mal mukabili, Konsinye, peşin ödeme vb.) 

6. İhracatta kullanılan AMBALAJ tipleri ve özellikleri (Ürünlere yönelik olarak koli, palet, 

rulo, dökme, sandık vb.) 

7. İhracatta kullanılan depolama, taşıma şekilleri ve sevkiyat yolları ve bu araçlara nerede 

yükleme veya aktarma yapıldığı (Denizyolu, Havayolu, Karayolu, Demiryolu, Konteyner 

Taşımacılığı vb.). Bu alanda örnek bir İhracat sürecinin taşıma organizasyonunu anlatınız. 



8. Bir ihracat partisi için düzenlenen evraklar ( Fatura, Menşe, ATR, EUR-1, Kalite Belgesi, 

Analiz Raporu, Sağlık Sertifikası, Konşimento vb. düzenlenmiş olarak ). 

9. Fiili İhracatta GÜMRÜK İŞLEMLERİ ( Gümrük Beyannamesi ve ekleri ile ). 

10. İHRACAT bedellerinin tahsili için yapılan banka işlemleri;  

a. Bankalarca yapılan işlemler, evrakların kontrolü, evrakların gönderilmesi, Poliçeler, 

Rambursman işlemleri, 

b. Döviz alım Belgesi, TPTB. 

c. İhracat kambiyo hesabının kapatılması. 

11. İhracat işlemlerinin MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ( Düzenlenen belgeleri ile ). 

D. EDE YAPILAN KAMU KURUMUNA AİT BİLGİLER  

(Kamu kurum ve kuruluşlarında EDE yapan öğrenciler dosyasını aşağıdaki sorulara göre 

hazırlayacaktır.) 

1. Staj yapılan kurumun hukuki yapısının tanıtılması. 

2. Kurumun görev ve faaliyetlerinin tanıtılması.  

3. Staj yapılan kurumun tarihçesi. 

4. Kurumun teşkilat yapılanması.  

5. Staj yapılan kurumun ithalat ve ihracat sürecinde işletmelere sağladığı hizmetler. 

6. Kurumda dış ticaret ile ilgili hizmet veren personelin sahip olduğu nitelikler. 

7. Kurumun faaliyetleri sürecinde yaşanan aksaklıklar ve organizasyon bozuklukları. 

NOT:  

1. Tüm işlemler stajın yapıldığı dönemde geçerli olan hukuki ve teknik mevzuata uygun 

olarak düzenlenecektir. Staj dosyasına konacak belgelerde, Firmaların ticari sırları dolayısı ile 

hayali adlar kullanılabilir, Alıcı ve Satıcı Firma adları ve adresler gizlenebilir. Ancak diğer 

bilgiler (GTİP, Mal adı, Nakliye şekli, Ödeme Şekli, Ülke vb. ) gerçek ve doğru olmak 

zorundadır.  

2. Staj Gümrük Müşavirliklerinde yapılacaksa buralarda örnek olarak seçilecek en az bir 

firma için yukarıdaki veriler aynen incelenecek ve dosya bu örnek işletmenin faaliyetleri 

doğrultusunda hazırlanacaktır. 

STAJ DOSYASI EVRAK SIRASI 

1. “ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM RAPOR DOSYASI” SAYFASI 

2. “EDE YOKLAMA FORMU” SAYFASI 

3. “İÇİNDEKİLER” SAYFASI 



4. “EDE YAPILAN İŞLETMENİN ORGANİZASYON ŞEMASI” SAYFASI 

5. SORULARA VERİLEN CEVAPLARIN BULUNDUĞU SAYFALAR 

6. “SONUÇ VE DEĞERLENDİRME” SAYFASI 

NOT:  

1. SORULARA VERİLEN CEVAPLARDA YER ALAN EKLER İLGİLİ SAYFANIN 

ARKASINA, GENEL TAKILAN EKLER İSE DOSYANIN EN SONUNA 

KONULACAKTIR. 

2. EVRAKLAR POŞET DOSYALARA KONMADAN, DOĞRUDAN YUKARIDAKİ 

SIRAYA GÖRE STAJ DOSYASINA TAKILACAKTIR. 

 


