LOJİSTİK PROGRAMI STAJ PROJE ÖDEVLERİ DAĞILIMI VE YÖNETİMİ
SIRA
Okul No.:
NO

1-

2-

172102009

182102001

Adı Soyadı

İlknur ÇELİK

Onur Oktay AKAR

Staj Proje Ödevi Konusu
1- Bir şirket kurunuz.
- Kurduğunuz şirketin türü nedir? Açıklayınız.
- Şirketin kurulum işlemlerini açıklayınız.
- Şirketinizin faaliyet konusunu/ alanını açıklayınız.
 Bir ihracat- ithalat lojistik faaliyetini gerçekleştiriniz.
- İhracat- ithalat faaliyetinizi özmal araçlarla mı
yoksa outsourcing (dış kaynak kullanımı)
marifetiyle mi gerçekleştiriyorsunuz? Özmal ise
lojistik biriminizi açıklayınız. Outsourcing
uygulaması sözkonusu ise bunun nasıl
gerçekleştirildiğini açıklayınız. (firmayı nasıl
buldunuz? Ne şekilde anlaştınız vs.)
- Güzergahı oluşturunuz.
- Hangi taşımacılık modunu/ modlarını
kullanıyorsunuz? Açıklayınız.
- Kullanılan belgeler neler? Nerede ne şekilde
kullandınız? Açıklayınız.
2- Bir şirket kurunuz.
- Kurduğunuz şirketin türü nedir? Açıklayınız.
- Şirketin kurulum işlemlerini açıklayınız.
- Şirketinizin faaliyet konusunu/ alanını açıklayınız.
 Bir ihracat- ithalat lojistik faaliyetini gerçekleştiriniz.
- İhracat- İthalat faaliyetinizi özmal araçlarla mı
yoksa outsourcing (dış kaynak kullanımı)
marifetiyle mi gerçekleştiriyorsunuz? Özmal ise
lojistik biriminizi açıklayınız. Outsourcing
uygulaması sözkonusu ise bunun nasıl
gerçekleştirildiğini açıklayınız. (firmayı nasıl
buldunuz? Ne şekilde anlaştınız vs.)
- Güzergahı oluşturunuz.
- Hangi taşımacılık modunu/ modlarını
kullanıyorsunuz? Açıklayınız.
Kullanılan belgeler neler? Nerede ne şekilde kullandınız?
Açıklayınız.

Ödev Danışmanı Öğretim Elemanı

Öğr.Gör.Sibel TEKMEN

Öğr.Gör.Sibel TEKMEN

LOJİSTİK PROGRAMI STAJ PROJE ÖDEVLERİ DAĞILIMI VE YÖNETİMİ
SIRA
Okul No.:
NO

3-

182102043

Adı Soyadı

Mert Nedret PORTAKAL

Staj Proje Ödevi Konusu

3- İthalat veya İhracat Operasyonu
- Bir ürün ve bir ülke belirleyerek ithalat ya da
ihracat için gerekli tüm işlemleri ve maliyetlemeyi
takip edecek hayali bir operasyon
gerçekleştirilecektir.
- Öncelikle hayali müşteri ile sözleşme hazırlayınız.
Bunun ışığında;
- Yük miktarınızı belirleyerek, ambalaj seçimi ve
palet seçimine karar vererek maliyetini
hesaplayınız.
- Ambalaj üzerine yazılacak işaret ve bilgiler
nelerdir. (İşaretlerin örneğini dosyanıza koyunuz.)
- Hangi taşıma modunu kullanacağınızı sebepleriyle
yazınız. Operasyon için hangi evrakları
kullanacağınızı yazınız ve bu evrakları örneklerini
dosyaya koyarak tanımlayınız.(Belgenin nereden
temin edileceği belirtilecektir.)
Yükünüze uygun araç seçimini yapınız. Aracın
içinde bulunması gereken evrakları belirleyiniz.
(Araç teknik bilgileri ve araç içi evraklar)
- Gümrük müşaviri, sigortalama, navlun maliyetlerini
hesaplayınız.
- Hangi teslim ve ödeme şeklini kullanıyorsanız
tanımlayınız.
- Yük takibi yaparak hayali müşterinize bilgi maili
yazınız.(Türkçe ve İngilizce)
- Hayali müşteri bilgi mailine ekleyeceğiniz belgeleri
dosyanıza koyunuz.
-

Operasyonun tamamlandığına dair GB intaç ve
kapatma işlemlerinin nasıl yapılacağını adım adım
yazınız.

Ödev Danışmanı Öğretim Elemanı

Öğr.Gör.Gülriz Hande YILMAZ

LOJİSTİK PROGRAMI STAJ PROJE ÖDEVLERİ DAĞILIMI VE YÖNETİMİ
SIRA
Okul No.:
NO

4-

182102045

Adı Soyadı

Belma SARIKAYA

Staj Proje Ödevi Konusu

4- Depo Yönetim Süreci (Hayali bir depo kurulacaktır.)
- Depo boyutları, depo türü (özmal,kiralık?),
depolanan ürün bilgisi ve toplam ürün miktarı
nedir?
- Depo içinde ve nakliye için kullanılan araç gereçler
nelerdir? (Teknik bilgileri ve tanımları yapılarak
örnek görsel konulacaktır)
- Depoda ürün adresleme neye göre yapılmaktadır?
Diğer adresleme türlerine göre avantaj ve
dezavantajı ne olmaktadır?
- Depoda kaç çalışan vardır? Kaç kişi bölüm
mezunudur?
- Depo yönetimi yazılım programı olarak hangisi
kullanılmaktadır? Hangi modülleri kapsamaktadır?
- Depo ürün kabul ve çıkış işlemleri nasıl
yapılmaktadır?
- Depo iade süreçlerinden bahseder misiniz?
- Depo yönetim süreci için hangi evraklar
kullanılmaktadır? (Evrakları tanımlayarak, örnek
belgeleri dosyanıza koymanız gerekmektedir.)
- Depo içinde ve dışında alınan güvenlik tedbirleri
nelerdir?
- Depolanan ürünler için kullanılan raf sistemi nedir?
(Teknik bilgileri ve görselleri dosyaya
eklenecektir.)
- Depo yönetimde kalite ve performans kriterleri
nelerdir?
- Çalışanların terfi olanakları nedir?
- Deponuzun yeşil ve sürdürülebilirliğe katkısı
nelerdir?
- Depo bir yıllık maliyet kalemleri ile toplam
maliyeti TL cinsinden hesaplayınız.

Ödev Danışmanı Öğretim Elemanı

Öğr.Gör.Gülriz Hande YILMAZ

LOJİSTİK PROGRAMI STAJ PROJE ÖDEVLERİ DAĞILIMI VE YÖNETİMİ
SIRA
Okul No.:
NO

5-

6-

182102055

162102001

Adı Soyadı

Tuba ÜSTÜN

Girayhan ÖZDEDE

Staj Proje Ödevi Konusu
5)
Üç lojistik şirketi seçin (biri uluslararası, ikisi yerel/
ulusal) ve “gizli müşteri” taklidi yapın.
Şirketlerle iş yapmak kolay mıydı?
Hizmet ve kaliteyi nasıl sınıflandırırsınız?
Satış temsilcileri yardımsever ve arkadaş canlısı mıydı?
İşlemleri profesyonel ve kibar bir şekilde hallettiler mi?
İşletmenin görünümünü nasıl değerlendirirsiniz?
Her bir şirketin rekabet avantajını nasıl açıklarsınız?
Bu şirketlerin gelecekleri için nasıl bir tahminde
bulunursunuz?
Bulgularınız ve çıkarımlarınız hakkında 3-5 sayfalık bir
rapor hazırlayınız.

6)
Üç lojistik şirketi seçin (biri uluslararası, ikisi yerel/
ulusal) ve “gizli müşteri” taklidi yapın.
Şirketlerle iş yapmak kolay mıydı?
Hizmet ve kaliteyi nasıl sınıflandırırsınız?
Satış temsilcileri yardımsever ve arkadaş canlısı mıydı?
İşlemleri profesyonel ve kibar bir şekilde hallettiler mi?
İşletmenin görünümünü nasıl değerlendirirsiniz?
Her bir şirketin rekabet avantajını nasıl açıklarsınız?
Bu şirketlerin gelecekleri için nasıl bir tahminde
bulunursunuz?
Bulgularınız ve çıkarımlarınız hakkında 3-5 sayfalık bir
rapor hazırlayınız.

Ödev Danışmanı Öğretim Elemanı

Öğr.Gör.Erol GEÇİCİ

Öğr.Gör.Erol GEÇİCİ

