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İŞLETMELERDE RAPOR HAZIRLAMA VE RAPOR YAZIMI 
 
 

© Prof. Dr. Hüner Şencan 
İÜ İşletme Fakültesi 

 
Rapor hazõrlama bazõ kişiler tarafõndan zor, güç ve zaman alõcõ bir işlem olarak görülür. Zor ve 
karmaşõk bir süreç olarak görülmesi deneyim ve beceri eksikliği sebebiyledir. Bu konuda kendisini 
yetiştirmiş olan kişiler bir süre sonra rapor yazõmõnõ kolay ve kõsa yoldan gerçekleştirmeyi başarõrlar. 
Bu beceriye sahip olmayan kişilerin hazõrladõğõ raporlarõn ise sõk aralõklarla ret edildiği, anlaşõlmaz 
bulunarak eleştirildiği görülür. Eleştirilen, anlaşõlmaz ve ayrõntõlõ bulunan raporlar sonuçta yeniden 
hazõrlanõr. 
 
İşletme Raporlarõnõn Amacõ 
Her raporun bir amacõ vardõr ve bu amaç raporun türüyle yakõndan ilgilidir. Raporlar bir sorunu 
çözmeye, durum değerlendirmesi yapmaya, keşfetmeye veya kurumu tanõmaya yönelik olarak 
hazõrlanabilir.  
 
Raporun temel amacõ karar vericilere bilgi aktarmaktõr. Karar vericiler rapordaki bilgilere dayalõ olarak 
bazõ önemli kararlarõ almak istiyor olabilirler. Bu açõdan raporlarda; (a) çözüm/eylem önerileri veya (b) 
çözüme ulaşõlmasõnõ sağlayacak, eyleme geçilmesini kolaylaştõracak bazõ kritik bilgiler üzerinde 
durulur. 
 
Raporda �Amaç� bölümü yazõlõrken, elde edilmesi hedeflenenler açõk ve net bir şekilde belli edilir. Bu 
bölümde okuyuculara uzun ayrõntõlõ açõklama yapõlmaktan kaçõnõlõr. �Amaç bölümü� kõsa cümlelerle 
doğrudan yazõm hedefi üzerinde odaklanmõş olmalõdõr. Amaç, bazen soru işaretiyle sona eren bir 
problem cümlesi şeklinde ifade edilir. Bu tür yazõmda araştõrmacõ, sorunu veya araştõrma konusunu bir 
problem cümlesiyle ortaya koyar. Örneğin; 
 
�Bu raporun yazõm amacõ şu sorunun yanõtõnõ bulmaktõr: �Velilerimiz kayõt döneminde okulla ilgili 
olarak daha çok hangi tür sorularõn yanõtlarõnõ araştõrõyorlar?� 
 
�Raporumuz tek bir sorunun yanõtõnõ bulmaya yönelik olarak düzenlenmiştir: �İş güvenliği açõsõndan 
kurumumuzun handikaplarõ nelerdir?� 
 
Sorun böylece tek bir cümleyle ortaya konduktan sonra konunun incelenme nedenleri hakkõnda kõsa bir 
açõklama yapõlõr. Araştõrmacõ dilerse sorunu, bir soru cümlesi yerine açõk bir şekilde düz cümle olarak 
da ifade edebilir. 
 
�Raporun amacõ işletme personelinde yapmõş olduğumuz iş tatmini araştõrmasõnõn sonuçlarõnõ 
değerlendirmek  ve alõnmasõ gereken önlemler konusunda önerilerde bulunmaktõr.� 
 
�Raporun amacõ yeni geçtiğimiz toplam kalite sisteminin bir yõllõk değerlendirmesini yapmak, gözlenen 
olumlu değişiklikleri ve karşõlaşõlan  güçlükleri ortaya koymaktõr.� 
 
�Raporun amacõ, incelediğimiz işletmenin, temel fonksiyonlar açõsõndan profilini ortaya koymak bu 
fonksiyonlara göre firmanõn güçlü ve zayõf yönlerinin neler olduğunu belirlemektir.�         
 
Raporun amaç bölümünde yukarõda ele alõndõğõ gibi sadece iki satõrlõk amaç cümlesi yazmak yeterli 
değildir. Araştõrmacõ; daha sonra bu konuyu seçme, inceleme ve araştõrarak raporlama nedenini 
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açõklamalõdõr. Bu işe kendiliğinden mi girişmiştir, yoksa bu raporu hazõrlama işe kendisine sipariş mi 
verilmiştir, bilgi vermelidir. 
 
Rapor Yazõmõnõn Aşamalarõ 
Rapor yazõmõ belirli aşamalarda gerçekleşir. Tüm raporlarda aynõ aşamalar veya aynõ sõra izlenmese 
bile yazõm işlemi bir sürece tabidir. Yazar, bazen işlemleri belirli bir sõra içinde bazen de eş zamanlõ 
olarak gerçekleştirmeye çalõşõr. Rapor yazõmõnõn aşamalarõ aşağõdaki gibi özetlenebilir: 
 

1. Rapor yazõm siparişinin / talimatõnõn / kararõnõn alõnmasõ. 
2. Rapor kapsamõnõn ve sõnõrlarõnõn belirlenmesi. 
3. Raporu okuyacak ve rapordan yararlanacak kişilerin belirlenmesi. 
4. Veri toplama sürecine girilmesi. 
5. Verilerin organizasyonu. 
6. Verilerin analizi. 
7. Rapor taslağõnõn yazõlmasõ. 
8. İlgililerle görüşülerek rapor taslağõnda gerekli düzeltmelerin yapõlmasõ. 
9. Raporun son çõktõsõnõn alõnmasõ. 
10. Raporun çoğaltõlarak ilgililere teslim edilmesi. 

 
Aşağõdaki bölümde bu aşamalarõn her biri ayrõ ayrõ ele alõnarak incelenmiştir. 
 
     Rapor yazõm siparişinin / talimatõnõn / kararõnõn alõnmasõ. Kişiler nadiren kendi inisiyatifleriyle 
rapor hazõrlarlar. Raporlar daha çok bir üst makamõn talebiyle hazõrlanõr. Bu talep yazara sözlü veya 
yazõlõ olarak iletilmiştir. Rapor talep eden kişiler raporun türü, kapsamõ, sayfa sayõsõ, içeriği ve takip 
edilmesi gereken yöntem konusunda çoğunlukla bilgi sahibi değildirler. Bu konuda raporu hazõrlayacak 
kişinin bilgisine deneyimine ve becerisine güvenirler. Bu açõdan raporu hazõrlayacak kişi kendisine şu 
sorularõ sormalõdõr. Benden ne tür bir rapor isteniyor? Hazõrlayacağõm rapor hangi gruba giriyor? 
Raporu talep eden kişilerin beklentileri nelerdir? Raporda ne ölçüde ayrõntõya girmeliyim? Bana belirli 
bir sayfa sõnõrlamasõ getirildi mi? Bu sorular gereklidir, çünkü bir analiz raporunun kapsamõyla memo 
raporunun içeriği aynõ değildir.   
 
     Rapor kapsamõnõn ve sõnõrlarõnõn belirlenmesi. Yazar, rapor hazõrlama görevini aldõktan sonra 
konunun kapsamõnõ ve sõnõrlarõnõ belirlemeye yönelik bir çalõşma yapar. Rapor isteminde bulunan 
kişiler bazen ne istediklerini tam olarak kendileri de bilmiyor olabilirler. Bu nedenle raporun içeriği, 
kapsamõ ve konusunun belirsiz kalma tehlikesi vardõr. Kimi yöneticiler ise raporun kapsamlõ ve geniş 
olmasõnõ isterler. Her iki koşulda da önemli yetersizlikler söz konusudur. Raporu hazõrlayacak kişi 
görevi üstlendikten sonra bir ön inceleme yapmalõ, raporun taslak planõnõ çõkarak üstleriyle görüşmeli, 
içerik ve kapsam hakkõnda belirli bir mutabakat sağlamalõdõr. 
 
Günümüzde işletme raporlarõnõn genelde, sõnõrlarõ daraltõlmõş ve odaklanma sağlanmõş bir biçimde 
yazõlmasõ arzulanõr. Rapor bir pastanõn tamamõnõ ele alõp incelememelidir. Tam tersine onun bir 
dilimini ele almalõ ve konuyu derinlemesine irdelemelidir. Geniş kapsamlõ, sõnõrlarõ tam olarak 
belirlenmemiş raporlar hem araştõrmacõnõn konunun içinde kaybolmasõna neden olur, hem de raporu 
okuyacak kişilerin bu rapordan anlamlõ bir sonuç çõkarmasõnõ zorlaştõrõr.  
 
Raporun içindekiler bölümünde �Amaç ve Önem� bölümünden hemen sonra �Kapsam� bölümü yer 
alõr. Kapsam bölümünde raporu yazacak kişi konunun genel bir çerçevesini çizdikten sonra hangi 
konularõ inceleme dõşõnda bõraktõğõnõ açõk  bir şekilde belirtmelidir. Raporun kapsamõ, sayfa sayõsõ 
optimum düzeyde olacak şekilde belirlenir. Uzun raporlarõ okumak için yöneticilerin yeterince 
zamanlarõ bulunmadõğõndan raporda sadece kapsamla ilgili bilgilere yer verilir. 
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     Raporu okuyacak ve rapordan yararlanacak kişilerin belirlenmesi. Raporun kime yönelik 
olarak yazõldõğõ, raporun dilini, üslubunu, uzunluğunu ve teknik düzeyini etkiler. Yönetim kuruluna 
yönelik olarak yazõlacak bir raporla teknik bir kurulun değerlendirmesine yönelik olarak hazõrlanacak 
raporun dili aynõ olmaz. Yönetim kurulu üyeleri raporun daha anlaşõlõr bir dille yazõlmasõnõ arzu ederler. 
Teknik uzmanlar kurulu ise raporda kullanõlan teknik dile önem verirler. Öte yandan hazõrlanan rapor 
ortaklar kuruluna yönelik olarak hazõrlanmõşsa eğitim ve kültür düzeyleri çok farklõ olabilen bu kişilerin 
raporu kolay okuyabilmeleri ve algõlayabilmeleri için basit ve yalõn bir dilin kullanõlmasõ tercih edilir. 
Rapor yazõlõrken okuyucularla ilgili olarak aşağõdaki faktörler göz önünde bulundurulur: 
 

1. Okuyucularõn eğitim düzeyleri. 
2. Okuyucularõn yönetim düzeyleri. 
3. Okuyucularõn yaşlarõ. 
4. Okuyucularõn mesleki alanlarõ (branşlarõ). 
5. Okuyucularõn bu tür raporlarõ ne ölçüde veya ne sõklõkta okuduklarõ. 
6. Okuyucularõn bu tür raporlara ne ölçüde değer verdikleri ve önemsedikleri. 
7. Okuyucularõn hazõrlanan raporu hangi amaçla kullanacaklarõ. 

 
Okuyucunun profili, raporun yönelimini belirler. Hazõrlanan rapor eğer bazõ stratejik kararlarõn 
verilmesi için kullanõlacaksa yazar her cümlesi ve kelimesini çok dikkatli bir şekilde yazmalõ ve raporu 
birkaç defa gözden geçirerek savunmayacağõ görüşleri rapordan çõkarmalõdõr. Hazõrlanan rapor, 
yöneticiler veya ilgililer tarafõndan �sõradan bir işlem� veya �sõradan bir olay� olarak görülüyorsa yazar 
metin üzerinde çok fazla titizlenmeyecektir. Kurumda eğer raporlama sistemi belirli bir formata 
oturtulmuşsa ve yöneticiler sõk aralõklarla rapor metinleri okuyorlarsa �beklentiler� ön plana çõkar. 
Yazar böyle bir durumda  kurumun genel rapor hazõrlama ve yazma teamüllerini göz önünde 
bulundurmalõdõr. Çünkü bu kurallara uyulmadõğõ durumda yazarõn kişisel yönelimi raporun 
yadõrganmasõna neden olur.  
 
Okuyucu profili, başlõklarõn derinliklerinin belirlenmesi açõsõndan da önemlidir. Okuyucularõn bir 
bölümü raporlarda ayrõntõlõ olarak �gerçekleri� görmek isterlerken, diğerleri �çözüm önerilerinin� neler 
olduğunu araştõrõrlar. Çözüm önerilerini araştõranlar bir an önce eyleme, harekete geçmek isteyen 
kişilerdir. 
 
     Veri toplama sürecine girilmesi. Raporlar verilere ve veri analizlerine dayanõr. Raporu yazacak 
kişiler �araştõrma cümlesini� ve konunun �kapsamõnõ� belirledikten sonra hangi tür verilerden 
yararlanabileceklerini saptamaya çalõşõrlar. Veri kaynaklarõ genel olarak iki grupta toplanõr: birincil 
kaynaklar ve ikincil kaynaklar. 
 
Birincil kaynaklar, raporu hazõrlayacak kişinin bizzat kendisinin ürettiği bilgilerdir. Yazar bu konuda 
değişik yöntemlerle verileri birinci elden bizzat kendisi toplar, analiz eder ve verileri bilgi haline getirir. 
Birincil kaynaklarõn başlõcalarõ aşağõdaki gibidir: 
 

1. Anket aracõlõğõyla bilgi toplama. 
2. Deney aracõlõğõyla bilgi toplama 
3. Gözlem ve mülakat aracõlõğõyla bilgi toplama. 
4. İşletme kayõtlarõndan yararlanarak bilgi toplama. 

 
Birincil kaynaklardan veri toplayarak raporu ortaya çõkarma bütünüyle orijinal bir araştõrma yapmak ve 
orijinal bilgiler üretmek anlamõna gelir. Bu bilgilerin orijinalliği verilerin sağlõklõ toplanmasõna ve 
güvenilir olmasõna bağlõdõr. Güvenilirlik ve geçerlilik analizi yapõlmamõş, yanlõ veriler kuşku uyandõrõr. 
Bir raporda sadece birincil kaynaklardan yararlanmak yeterli değildir. Aynõ zamanda ikincil 
kaynaklarõn da incelenerek bu konuda daha önce başka yazarlarõn, rapor hazõrlayan kişilerin ne tür 
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bulgular elde ettiklerine de bakmak gerekir. İkincil kaynaklar üretilmiş olan bilgilerdir. Aynõ konuda 
çalõşan başka yazarlar veya araştõrmacõlar tarafõndan ortaya koyulan her türlü matbu bilgi ikincil kaynak 
olarak değerlendirilir. İkincil kaynaklar aşağõdaki gibi sõralanabilir: 
 

1. Kitaplar. 
2. Makaleler. 
3. Ansiklopediler. 
4. Sözlükler. 
5. Tezler. 
6. İstatistikler. 
7. Gazeteler. 
8. Ağ kümelerindeki elektronik yayõnlar. 

 
Yazar ikincil kaynaklardan yararlanõyorsa elde ettiği bilgi ve verilerin; (a) doğru, (b) geçerli, (c) ilgili, 
(ç) güncel olmasõna dikkat etmelidir. Araştõrma sõrasõnda tesadüfen veya araştõrma sonunda elde ettiği 
her tür kaynağõ ikincil kaynak olarak göstermemelidir. İkincil kaynaklardaki bilgilerin doğru olup 
olmadõğõ birden fazla kaynaktan araştõrõlarak teyit edilmeli, eğer ayrõk bir görüş ise böyle olduğu 
vurgulanmalõdõr. Bilgiler aynõ zamanda geçerli olmalõdõr. Modasõ geçmiş, günümüz koşullarõnda 
uygulanabilirliği kalmamõş, insanlarõn rağbet etmediği görüş ve düşünceler geçerli değildir. Bu 
görüşlerin rapor edilmesine gerek yoktur. Öte yandan bilgiler raporun konusuyla doğrudan ilgili 
olmalõdõr. Dolaylõ sayõlabilecek bilgiler sadece raporun şişmesine neden olur. Raporda �hacim� değil 
ilgililik önemlidir. Tüm başlõklar ve alt başlõklar raporun konusuyla veya araştõrma problemiyle ilgili 
olmalõdõr. İkincil kaynaklarda dikkat edilmesi gereken bir diğer özellik �güncellik�tir. Hazõrlanan 
raporun tarihsel bir yönü yoksa, referans olarak genellikle son beş yõlda neşredilmiş kaynaklardan 
yararlanõlmasõ istenir. Kaynaklarõn son 10 yõla uzanmasõ  bilgi ve verilerin güncelliğini yitirdiğini 
gösterir. Muhtemelen o günlerde, dünya çok başka yerlerdedir, fakat biz sadece ulaşabildiğimiz 
kaynaklardan yararlandõğõmõz için sonunda değersiz bir ürün ortaya çõkarmõş oluruz.  
 
     Verilerin organizasyonu. Veriler toplandõktan sonra bunlarõn anlamlõ bir şekilde monte edilmesi 
gerekir. Rapor �alan araştõrmasõna� dayanõyorsa, �bir işletmenin incelenmesi şeklindeki bir aksiyon 
çalõşmasõ� ise veya �sadece ikincil kaynaklara dayanan derleme niteliğinde bir çalõşma� ise, farklõ metin 
organizasyonlarõ uygulanõr. Metin organizasyonlarõnda değişik yaklaşõmlar vardõr ve bunlar aşağõdaki 
gibidir: 
 

1. Değişik başlõklar altõnda incelenen ayrõntõlardan sonuca gitmek (tümevarõm yöntemi � indüktif 
yöntem). 

2. Önce sonucu belirtmek ve daha sonra onu destekleyecek ayrõntõlarõ ele almak (tümdengelim � 
dedüktif yöntem). 

3. Kronolojik sõra. 
4. Bölümlere göre örgütleme (zaman periyoduna, bölgelere göre, miktarlara göre, kavramsal 

faktörlere göre gruplandõrarak konularõ ele alma). 
5. Değerleme sistemine göre sõralama. 
6. Karma yöntem. 

 
Birinci yöntem, �parçalardan bütüne� gitmektir. Analitik yaklaşõm adõ da verilen bu yöntemde yazar 
önce konunun ana başlõklarõnõ ve daha sonra alt başlõklarõnõ belirleyerek konuyu bu başlõklar altõnda 
irdeler. Daha sonra tüm konuyu �sonuçlar� başlõğõ altõnda bütünleştirir.  Günümüzde bu yaklaşõm daha 
yaygõn olarak kullanõlõr. İkincisi �bütünden parçalara� gitmektir. Bu yaklaşõmda önce olgu bir bütün 
olarak tanõtõlõr ve varõlan yargõ ortaya konur. Diğer bir deyişle, sonda söylenecek söz raporun başõnda 
belirtilir. Sonuçlar raporun baş kõsmõnda yer alõr. Yazar yargõlarõnõ belirttikten sonra bu yargõlarõ haklõ 
çõkaracak şekilde daha sonra ana ve alt başlõklarda konunun ayrõntõlarõnõ ele alõr. Kronolojik sõrada veri 
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ve bilgiler tarihsel sõra içinde işlenir. Bölüme göre örgütlemede ise, temel alõnan bölümlendirme 
yaklaşõmõ esas alõnõr. Örneğin bir işletmenin profili, işlevler veya departmanlar bazõnda ele alõnabilir. 
İşlevlerin veya departmanlarõn hangisinin önce veya sonra yazõlacağõ  önemli değildir veya işletmenin 
kendi belirlediği kriterlere göre bir sõralama tercihi yapõlabilir. 
 

1. Genel Yönetim İşlevi 
2. Muhasebe ve Finansman İşlevi. 
3. Üretim ve Tasarõm işlevi. 
4. Pazarlama ve Satõş İşlevi. 
5. İnsan Kaynaklarõ İşlevi. 
6. Halkla İlişkiler İşlevi. 
7. AR-GE İşlevi. 
8. Satõn Alma İşlevi. 
9. Bilgi Teknolojileri İşlevi (Bilgisayar ve Otomasyon İşlevi). 

 
Değerleme sistemine göre sõralamada ise, işletmenin bölümlerinden çok, zayõf ve güçlü olduğu yönler 
üzerinde durulur. SWOT (Güçlü yönler, Fõrsatlar, Zayõf yönler, Tehditler) analizi sonuçlarõna dayalõ 
olarak hazõrlanan raporlarda �Amaç ve Kapsam�, �Yöntem� başlõklarõndan sonra firmanõn 
değerlendirilmesiyle ilgili başlõklara yer verilir ve bunlar aşağõdaki gibidir: 
 

1. Yönetim Özeti. 
2. Giriş. 
3. Amaç ve Kapsam. 
4. Yöntem. 
5. İşletmenin Güçlü Olduğu Yönler ve Sahip Olduğu Piyasa Fõrsatlarõ. 
6. İşletmenin Zayõf Olduğu Yönler ve İşletmeyi Tehdit Eden Piyasa Koşullarõ. 
7. Sonuç ve Öneriler. 

 
Karma yöntem, birden fazla metin organizasyon sistemlerini birlikte kullanmak isteyen yazarlar için 
uygundur. Örneğin bir yazar, incelemiş olduğu bir işletmeyle ilgili raporunu bölüm-değerlendirme 
organizasyonu içinde sunmak isteyebilir. Böyle bir durumda önce bölümler daha sonra her bir bölümün 
alt başlõğõ olarak değerlendirme başlõklarõ yer alõr. 
 

1. Yönetim Özeti. 
2. Giriş. 
3. Amaç ve Kapsam. 
4. Yöntem. 
5. Muhasebe ve Finansman İşlevi 

a. Güçlü  Yönler ve Fõrsatlar. 
b. Zayõf Yönler ve Tehditler. 

6. Pazarlama İşlevi 
a. Güçlü  Yönler ve Fõrsatlar. 
b. Zayõf Yönler ve Tehditler. 

7. Sonuç ve Öneriler. 
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Analitik tarzõn seçildiği raporlarda toplanan verilerin organizasyonu rapor türüne göre aşağõdaki gibi 
sõralanabilir. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raporlarda sadece ana başlõklarõn organizasyonunu yapmak yeterli değildir. Bu başlõklarõn altõnda alt 
başlõklarõn ve her bir alt başlõğõn altõnda paragraflarõn organizasyonu da belirli bir sistem dahilinde 
yapõlmalõdõr. Alt başlõklarõn ve paragraflarõn organizasyonunda, tarihsel sõra yöntemi, mantõk sõrasõ 
yöntemi, konunun alt açõlõmlarõna göre gitme yöntemi uygulanabilir. Yazar hangi sistemi seçmişse 
raporun bütününde yeknesak (bir örnek) şekilde bu sisteme uygun hareket etmelidir. 
 
     Verilerin Analizi. Verilerin analizi; rakamlarõn anlamlõ bir şekilde yorumlanmasõ, matematiksel ve 
istatistiksel işlem yapõlmasõ, sõnõflandõrõlmasõ, birbiriyle uyuşan ve uyuşmayan veri kümelerinin 
nedenlerinin soruşturulmasõ ve belirli yargõlara ulaşõlmasõ sürecidir. Yazar bu aşamada istatistiksel 
analiz yazõlõmlarõndan, grafik programlarõndan ve matematiksel formüllerden yararlanabilir. 
Çözümleme, ayrõştõrma ve gerçeklerin ortaya çõkarõlma sürecini ifade eder. 
      
     Rapor taslağõnõn yazõlmasõ. Verilerin organizasyonu ve veri çözümlemesiyle birlikte rapor 
taslağõnõn yazõm aşamasõna ulaşõlõr. Bu aşamada en önemli konu raporun şekil özellikleri ve yazõmda 
takip edilecek üsluptur. Rapor taslağõ yazõlõrken şekil özellikleri kapsamõnda aşağõdaki konulara dikkat 
edilmelidir. 
 

1. Raporun kapak tasarõmõ. 
2. Sayfanõn metin sõnõrlarõ. 
3. İçindekiler sayfasõnõn düzenlenmesi. 
4. Başlõklara numara verilmesi ve başlõklarõn düzeyi. 
5. Tablo ve şekil düzenlemesi. 
6. Paragraf düzenlemesi. 
7. Ek ve kaynaklarõn düzenlemesi. 

 
Bir raporda şekil özelliklerinin ağõrlõğõ kabaca %30 ise, metnin ve içeriğin istenen özelliklere sahip 
olmasõnõn ağõrlõğõ %70�tir. Yazar bütün dikkatini sadece şekil özelliklerine vermemelidir. Esas olan 
içeriktir. İçerik raporun amacõna uygun olup olmadõğõyla ilgilidir. Raporun kalitesi büyük ölçüde 
içeriğine göre belirlenir. İçerik doyurucu, tatmin edici, hedeflere ulaştõrõcõ, güvenilir, doğru ve anlaşõlõr 
olmalõdõr. Bu açõdan yazar kurduğu her cümleyi defalarca okuyarak anlamõnõ tartmalõ, yazõm ilkeleri 
açõsõndan uygun olduğundan emin olmalõdõr. Bir raporun içerik değerlendirilmesinde aşağõdaki 
faktörler incelenir ve değerlendirilir: 

Araştõrma raporlarõ 
 
Kapak  
Yönetim Özeti 
Giriş 
Amaç 
Kapsam 
Konunun Geçmişi 
Yöntem  
Bulgular ve Değerlendirme 
Sonuç ve Öneriler 
Ekler 
Kaynaklar 
 
 

Vak�a İncelemesi Raporlarõ 
 
Kapak  
Yönetim Özeti 
Giriş 
Amaç 
Kapsam 
Yöntem 
Temel Başlõklar 
Sonuç ve Öneriler 
Ekler 
Kaynaklar 
 

Derleme Raporlar 
 
Kapak  
Yönetim Özeti 
Giriş 
Amaç 
Kapsam 
Temel Başlõklar 
Sonuç  
Ekler 
Kaynaklar 
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1. Rapor amaç çerçevesinde örgülenmiş mi? 
2. Rapor ikna edici bir dille yazõlmõş mõ? 
3. Raporda kanõtlara yer verilmiş mi? 
4. Rapor anlaşõlõr bir dille yazõlmõş mõ? 
5. Raporda belirli yargõlara (hükümlere) ulaşõlmõş mõ? 
6. Rapor gerekli uzunluk ve yeterli kõsalõkta yazõlmõş mõ? 
7. Rapor karar vericiye belirli öneriler getiriyor mu? 
8. Rapor rahatsõz edici kaba ifadelerden ve argo sözcüklerden arõndõrõlmõş mõ? 

 
Rapor taslağõ, üzerinde daha sonra bir çok değişikliğin yapõlabileceği bir metindir. İlk yazõlan nüsha pek 
çok yanlõşlõklarõ içerir. Yazar bazõ yargõlara varmakta acele etmiş olabilir, gözlemlerinde yanõlmõş, 
yanlõş bilgilendirilmiş, yaptõğõ analiz sonuçlarõ yanlõş tablolaştõrõlmõş olabilir. Bu nedenle taslak metin 
yazõcõdan alõndõktan sonra ilk tashih yazarõn kendisi tarafõndan yapõlõr. Yazar, taslak metin üzerindeki 
düzeltmeleri bilgisayar üzerinde değil, basõlõ metin üzerinde yapmalõdõr. Çünkü göz bilgisayar üzerinde 
bir çok hatayõ yakalayamaz. Ayrõca, ekranda metin bir bütün olarak görülemez. 
 
     İlgililerle görüşülerek rapor taslağõnda gerekli düzeltmelerin yapõlmasõ. Düzeltme işlemi 
işletmeden bir kişi veya işletme dõşõndan konuya aşina olan başka bir kişi tarafõndan yapõlabilir. Yazar, 
düzeltme işlemiyle metindeki görüş ve düşünceleri başka bir kişinin bakõş açõsõndan değerlendirerek 
gözden kaçõrdõğõ bazõ gerçekleri görme imkanõna sahip olur. Taslak metin gerektiğinde raporun teslim 
edileceği kişiye de okutulabilir. Bu kişiyle yapõlacak görüş alõş verişinden sonra gerekli düzeltmeler 
yapõlarak rapora son şekli verilir.   
 
     Raporun son çõktõsõnõn alõnmasõ. Rapor tüm düzeltmeler yapõldõktan sonra son çõktõya hazõr hale 
gelir. Son çõktõ nokta vuruşlu değil, lazer veya mürekkep püskürtmeli yazõcõlardan alõnõr. Son çõktõnõn 
temiz, lekesiz olmasõ esastõr. Rapor en az 80 gram, beyaz, A4 kağõdõna basõlõr. Daha ince kağõda 
basmak doğru değildir. Yazõcõnõn mürekkep kartuşu veya toneri yeni takõlmõş olmalõ, silik ve belirsiz 
sayfalar yeniden basõlmalõdõr. 
 
     Raporun çoğaltõlarak ilgililere teslim edilmesi. Raporun son çõktõsõ alõndõktan sonra metin uygun 
bir yerde fotokopiyle çoğaltõlõr. Burada dikkat edilmesi gereken nokta fotokopi cihazõnõn ve tonerinin 
yeni olmasõ; silik, belirsiz ve lekeli çekmemesidir. Rapor çoğaltõldõktan sonra uygun bir şekilde 
ciltlenerek veya sayfa sayõsõnõn az olmasõ halinde dosyalanarak, dosya içinde üst makama teslim edilir.  
 
Raporun Taşõmasõ Gereken Özellikler 
Hazõrlanan raporlarõn değerliliği, içerdiği bilgilerin kõymetiyle ölçülür. Rapordaki bilgiler doğru ise, 
geçerli ve yansõz ise bu rapor uzun yõllar korunur. Değerli raporlara sõk aralõklarla başvurularak alõntõ 
veya atõf yapõlõr. Rapor eğer ciddiyetle hazõrlanmamõşsa sözü geçen her yerde kõnanõr ve tahfif edilir. 
Bir raporun önemsenmesi ve sonuç getirmesi için aşağõdaki özelliklere sahip olmasõ gerekir. 
 

1. Doğru olmasõ. 
2. Yansõz (objektif) olmasõ. 
3. Geçerli olmasõ. 
4. Tam olmasõ. 
5. Uyumlu olmasõ. 

 
Raporun doğru olmasõ, içerdiği rakamlarõn, iddialarõn, görüşlerin o işletmeye ve kuruma ait olarak 
gerçekleri yansõtmasõdõr. Rakam, veri ve bulgular bir kişiye veya belirli gruplara ait olmamalõdõr. Eğer 
belirli kişi ve gruplara aitse bunun böyle olduğu açõk bir biçimde belirtilmelidir. Yalanlanan, çoğunluk 
tarafõndan aksi iddia edilen veri ve rakamlar bir raporun güvenilirliğine gölge düşürür. 
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Rapor yansõz olarak hazõrlanõr. Yazar kendine ait belirli görüşlere sahip olabilir. Ancak bu görüşlerini 
destekleyecek kuvvetli kanõtlar bulamadõğõ sürece bunlara raporda yer veremez. Yansõzlõk olaylara her 
iki cepheden bakmayõ gerektirir. Olumlu düşünenlerin yanõnda olumsuz düşünenlerin fikirleri de 
alõnmalõ, eleştirenler kadar, övenler de dinlenilmelidir. Yansõzlõk ilk bakõşta göze çarpan görüntünün 
arka planõndaki gerçekleri yakalamakla ortaya çõkar. Görüntü insanlarõ yanõltõr. Raporu hazõrlayan kişi 
hep kuşkucu olmalõ �acaba� sorusuyla olguyu çok yönlü olarak teşhis etmeye çalõşmalõdõr. Zaman 
baskõsõ, bilgi yetersizliği gibi durumlarda kesin yargõlar belirtmekten kaçõnarak olguyu incelemeye açõk 
bõrakmalõdõr. 
 
Raporun geçerli olmasõ güncel ve yeni bilgilere dayalõ olarak hazõrlanmasõyla sağlanabilir. Bilgilerin 
yetkisiz kişilerden derlenmiş olmasõ, eski yõllara ait rakamlarõn verilmiş olmasõ, eski görüşlerin 
tekrarlanmasõ raporun geçerliliğini zedeler. İnsanlar, raporun �bir gerçeği yansõttõğõna� inanmak isterler. 
Gerçek, olgunun değişik bakõş açõlarõndan çekilmiş fotoğraflarõndan oluşur. Gerçek hem bir bütün 
olarak hem de önemli konularda ayrõntõlarõyla yansõtõlmõş olmalõdõr. Yüzeysel kalan veya dar bir alanda 
konuyu derinlemesine ele alõrken çerçevesini kaybeden raporlar geçersizdir.   
 
Tam olma, �gerekli kõsalõk ve yeterli uzunluk� kriteriyle ilgilidir. Bazen yazar, kõsa bir rapor yazma 
adõna çok önemli veri ve bulgularõ görmezden gelir. Bu raporlar �tam� değildir. Okuyucunun görmek 
istediği temel veri ve bulgularõ içermezler ve bu nedenle de değersizdirler. Tam olma aynõ zamanda 
�olmasõ gerektiği kadar� anlamõna gelir. Diğer bir deyişle bu raporlar, gereksiz ayrõntõlarõn, uzun 
açõklamalarõn, betimlemelerin bulunmadõğõ belgelerdir. Okuyucu bu tür raporlarõ okurken yorulmaz, 
usanmaz ve konuya olan ilgisini kaybetmez. Tamlõk ölçüsünü belirleyecek somut bir kriterden söz 
edemeyiz, ancak yazar bu konuda kendi değerlemesini kendisi yapabilir. Savunulmayacak başlõklar, 
savunulmayacak ve gerekçesi ortaya koyulamayacak paragraflar rapora alõnmamalõdõr. 
 
Raporun uyumlu olmasõ, içerikte dile getirilen konularõn mantõksal olarak ifade edilmesi gereken yerde 
ve sõrada ele alõnmasõdõr. Uyum bölümler arasõnda, paragraflar ve cümleler arasõnda sağlanmõş 
olmalõdõr. Okuyucu �burada bu paragrafõn anlamõ ne?� veya �bu fikir burada niçin ifade edilmiş� 
şeklinde bir soru sormamalõdõr. 
 
Raporlarda Dil ve Üslup 
Raporlarõn dilinden söz ettiğimizde yüklemlerde kullanõlacak kip, konuşma dili, resmi dil ve üslup akla 
gelir. Raporlarda genelde doğal bir biçimde yazma dili kullanõlõr. Konuşmaya yakõn, fakat senli-benli 
tarzdan da uzak olan bu yaklaşõmda  yazar okuyucuyu sõkmayacak şekilde akõcõlõğa önem verir. 
Konuşma dilinde kullanõlan bazõ kelimelerin rapora girmesi bir sakõnca oluşturmaz. Ancak argo kelime 
ve terimlerden kaçõnmak gerekir. 
 
Etken ve edilgen cümle yapõlarõndan daha çok etken olanlar kullanõlõr. Örneğin, �Bu raporda şirketin 
son üç yõl içindeki faaliyetlerini değerlendirmeyi uygun buldum.� cümlesinde yazar birinci tekil şahõs 
kipini kullanmõştõr. Onun yerine �.... faaliyetlerinin değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.� cümlesi  
kullanõlmõş olsaydõ olgu bir ölçüde  belirsizleşecek ve okuma süreci de bir ölçüde �ağõrlaşacaktõ�. Etken 
cümle yapõlarõnda birinci veya üçüncü şahõs kipleri kullanõlabilir. 
 
Öte yandan bazõ raporlarda daha resmî bir dil kullanõlmasõ gerekebilir. Kamu kuruluşlarõna sunulacak 
raporlarda, fizibilite raporlarõnda, bilimsel araştõrma raporlarõnda edilgen cümle yapõlarõ kullanõlõr. 
 
Üslup raporu hazõrlayan kişinin tarzõnõn, yaklaşõm biçiminin ve bir ölçüde psikolojisinin rapora 
yansõmasõdõr. Bazõ kişiler rahat, esnek ve kişileri sõkmayacak bir tarzda yazarlar. Bazõlarõ da daha 
otorite yönelimli, denetimli ve  eleştirel bir tarza sahiptirler. Birinci yaklaşõmda sõcak ve sevecen bir 
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hava, ikincisinde ise titiz, kontrollü ve bir ölçüde baskõn çõkmak isteyen bir psikoloji hakimdir. Yazarlar 
kendi üsluplarõnõ ve tarzlarõnõ 5-10 rapor hazõrladõktan sonra bulurlar.  
 
Raporlarda Şekil Özellikleri 
Raporlarda şekil özellikleri içeriğin ciddiyetini, yeterliliğini yansõtarak okuyucuya nasõl bir raporla karşõ 
karşõya olunduğu hakkõnda fikir verme özelliğine sahiptir. Şekil özellikleri hiçbir zaman hafife 
alõnmamalõdõr. Değerli bir içerik, kötü yazõlmõş ve tasarlanmõş bir rapor formatõnda gözden uzak 
tutulabilir. Raporun formatõ kişilerin kõyafeti gibidir. İnsanlarõn kõyafetleriyle karşõlanmasõna benzer 
şekilde raporlar da görünüş biçimleriyle kendilerini okuturlar. Genel görünümü acemi bir yazar 
tarafõndan yazõlmõş izlenimini veren raporlar okunmaz. Bu raporlar masa üstünde tutulmaz, başkalarõna 
gösterilmez, çantada taşõnmaz.  
 
Kurumlar kimliklerini, imajlarõnõ ve ciddiyetlerini hazõrlamõş veya hazõrlatmõş olduklarõ raporlarõn 
formatlarõyla ortaya koyarlar. Örgütsel kültürü gelişmiş ve kurumsallaşmõş firmalar standart rapor 
formatlarõna sahiptirler. Hangi bölüm veya birim bir rapor hazõrlayacaksa katõ bir şekilde bu rapor 
formatõna uygun düzenleme yapmak zorundadõr. Aşağõdaki bölümde önce raporun temel bölümlerine 
ilişkin bilgiler verilmiş ve daha sonra ise raporun biçim özellikleri üzerinde durulmuştur. 
 
Raporun Temel Bölümleri 
Raporun temel bölümleri; araştõrma raporu, vaka incelemesi veya literatür taramasõna dayalõ olmasõna 
göre değişir. Aşağõdaki bölümde böyle bir ayrõma gidilmeden belirli temel başlõklarda hangi konularõn 
üzerinde durulacağõna ilişkin açõklamalara yer verilmiştir. 
 
     Kapak ve başlõk sayfasõ düzenlemesi. Kapak, raporun dõş kimlik sayfasõdõr. Az sayõda sayfadan 
oluşan raporlarda kapak düzenlenmez. Kapak sert kartondan yapõlõr ve başlõk sayfasõndan farklõdõr. 
Genellikle basõlan çok sayfalõ (100 veya daha fazla) raporlarda bulunur. Kapak sayfasõnda raporla ilgili 
tüm bilgilere yer verilmez. Eğer kapak sayfasõ hazõrlanmõşsa şu bilgilere yer verilir: 
 

1. Kurumun adõ ve logosu. 
2. Raporun adõ. 
3. Şehir ve tarih. 

 
Kapak sayfasõnda raporun adõ 16 punto büyüklüğünde, diğer bilgiler 14 punto büyüklüğünde yazõlõr. 
Önceki yõllarda raporun adõ altõ çizili yazõlõrken günümüzde buna gerek yoktur. Tüm bilgiler koyu siyah 
yazõlõr.  
 
Başlõk sayfasõ kapağõ izleyen sayfadõr. Az sayfalõ raporlarda (25 veya daha az) kapak sayfasõ 
kullanõlmaz, sadece başlõk sayfasõndan yararlanõlõr. Başlõk sayfasõnda kapak sayfasõndan farklõ olarak 
daha fazla bilgi yer alõr: 
 

1. Kurumun adõ ve logosu. 
2. Raporun adõ. 
3. Hazõrlayan. 
4. İstem. 
5. Şehir ve tarih. 
6. Raporun ait olduğu bölüm ve rapor numarasõ. 

 
Başlõk sayfasõnda da sadece raporun adõ 16 punto büyüklüğünde koyu siyah yazõlõr. Diğer bilgiler 14 
punto büyüklüğünde koyu siyah yazõlõr. 
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     Yönetim özeti. Raporun başlõk sayfasõndan hemen sonra yönetim özeti yazõlõr. (Bazõ kaynaklarda 
içindekiler sayfasõndan sonra yazõlmasõ önerilmekle birlikte bu yaklaşõm yeterince işlevsel değildir.) 
Yönetim özeti, raporu okumak için yeterince zamanõ olmayan kişilere raporu kõsaca ve bütün yönleriyle 
özetleyen bir yazõdõr. Yönetim özeti, bir �öz� değildir. Bu nedenle biraz daha uzun yazõlõr. Örneğin 25-
50 sayfalõk bir raporun özeti bir sayfa, 51-100 sayfalõk bir raporun özeti en fazla iki sayfa olarak 
düzenlenir. Yönetim özetinde raporun tüm bölümlerine ait bilgiler kõsaltõlmõş ve özeti çõkarõlmõş bir 
şekilde verilir. Sadece giriş veya sadece sonuç bölümünün özetinin çõkarõlmasõ yeterli değildir. Yönetim 
özeti raporun bir parçasõ olarak veya ondan bağõmsõz ayrõ bir sayfa olarak düzenlenebilir ve genellikle 
raporun tamamlanmasõndan sonra yazõlõr. 
 
     Sunuş yazõsõ.  Rapor, eğer ortaklar kuruluna veya yönetim kuruluna sunuluyorsa yönetim özetinden 
sonra bir sunuş yazõsõ yazõlõr. Bu yazõ şirketin genel müdürü tarafõndan veya yönetim kurulu başkanõ 
tarafõndan hazõrlanõr. 
 
     Ön Söz. Geniş ve kapsamlõ raporlarda yazar bir ön söz hazõrlayabilir. Bu raporlar genellikle birkaç 
cilt süren, basõlan ve teknik içeriğe sahip olan belgelerdir. Genel kamuoyuna sunulmayan, işletme 
içinde, kurum organlarõ arõsõnda kullanõlan raporlara ön söz yazõlmaz. Ön söz raporu hazõrlayan kişi 
tarafõndan yazõlõr. 
 
     Teşekkür sayfasõ. Raporun hazõrlanmasõ sõrasõnda özel yardõm ve destek alõnan kişilere nezaket 
gereği teşekkür etmek için düzenlenir. Teşekkür metni birkaç satõrdan birkaç paragrafa kadar 
uzayabilir. Yazar isterse ayrõ bir teşekkür sayfasõ düzenlemek yerine ön sözün son paragrafõnõ teşekkür 
bölümü olarak ayõrabilir. 
 
     İçindekiler tablosu. İçindekiler tablosu raporun başlõklarõnõ ve sayfa numaralarõnõ gösteren 
bölümdür. Bu bölüm raporun ana ve alt başlõklarõnõ içerir. İçindekiler tablosu, çok uzun veya çok kõsa 
tutulmamalõdõr. Okuyucuya içerikle ilgili yeterli, doyurucu bilgi verecek nitelikte olmalõdõr. İçindekiler 
tablosu raporun bitmesinden sonra hazõrlanõr.  
 
     Giriş. Rapor, içindekiler tablosundan sonra �Giriş� başlõğõyla başlar. Bu sayfada, sayfa numarasõ 
gösterilmez. Giriş bölümünün amacõ, okuyucuyu incelenen soruna yöneltmektir. Eldeki sorunun 
incelenmesine niçin gereksinim duyulmuştur, sorun nasõl ortaya çõkmõştõr, sorunun yol açabileceği 
etkiler nelerdir, sorunun hedef kitlesi kimdir, kimi ilgilendirmektedir vb. sorularõn yanõtlarõ bu bölümde 
ele alõnõr. Yirmi beş sayfalõk bir raporda giriş bölümü 10-15 satõrlõk bir paragraf halinde yazõlõrken daha 
uzun raporlarda iki paragraftan birkaç sayfaya kadar uzayabilir. 
 
     Amaç ve Önem. Araştõrmanõn amacõ, problem araştõrma cümlesini belirler. Yazar bu bölümde 
araştõrmayõ hangi nedenle yaptõğõnõ vurguladõktan sonra temel problemi veya araştõrma konusunu ifade 
eder. Yazar dilerse bu bölümde alt problemleri ve araştõrmanõn diğer amaçlarõnõ da ifade eder. 
Araştõrmanõn önemi, sağlayacağõ yararlar açõsõndan ele alõnõr. Hangi birime veya kimlere ne yarar 
sağlayacaktõr sorusuna cevap bulunmaya çalõşõlõr. 
 
     Kapsam. Yazar bu bölümde araştõrmanõn sõnõrlarõnõ çizerek okuyucularõnõn gereksiz beklentiler 
içine girmelerini engellemelidir. Konu sõnõrõ, hangi başlõklarõn dõşarõda tutulduğunu belirtmek suretiyle 
netleştirilir. Araştõrmacõ isterse örneklem, sektörsel ve coğrafî sõnõrlarõ da belirterek çalõşma alanõnõ 
netleştirir.  
 
     Konunun geçmişi. Konunun geçmişi, sorunun önceki yõllarda nasõl ele alõndõğõna ilişkin bilgilerin 
sunulmasõyla ilgilidir. Konu ikincil kaynaklarda nasõl ele alõnmõş ve hangi bulgular elde edilmiştir? 
Yazar okuyucularõna bu konuyu inceleyen tek kişinin kendisi olmadõğõnõ, kendisinden önce de başka 
araştõrmacõlarõn aynõ veya benzeri bir konu üzerinde çalõşmalar yaptõklarõnõ ve bu çalõşmalarda bazõ 
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sonuçlara ulaştõklarõnõ göstermelidir. �Amerika�yõ yeniden keşfetmemek� için buna gereksinim vardõr. 
Bu nedenle araştõrmacõ sorunu tarihi perspektifi içinde ele alõr. Bu bölümün amacõ daha önce kimlerin 
aynõ konuyu araştõrdõğõnõ, hangi yönleriyle araştõrdõğõnõ, ne tür bulgular elde ettiğini, mevcut 
araştõrmanõn söz konusu araştõrmalar arasõnda nereye yerleştirilebileceğini belirlemeye yöneliktir. Bu 
bölümün hazõrlanmasõ için şirket kayõtlarõ incelenebileceği gibi, ilgili literatür kaynaklarõna da 
başvurulabilir.  
 
     Yöntem. Raporda yöntem bölümü veri, bilgi ve malzeme toplarken takip edilen usulleri tanõtõr. Bu 
bölümde araştõrmanõn modeli, bilgi toplama aracõ, araştõrma uygulamasõnõn tanõtõmõ, varsa ana kütle ve 
örneklem, uygulanan ve kullanõlan istatistikî analizler tanõtõlõr. Kapsamlõ olmayan 25-30 sayfalõk bir 
raporda yöntem bölümü 2-3 sayfayõ aşmamalõdõr.  
 
     Bulgular ve Değerlendirme.  Raporun ana bölümüdür ve bu bölümde yazar kanõtlarõnõ sergiler. 
Eğer gözlem yöntemini kullanmõşsa neler gördüğünü, mülakat yöntemini kullanmõşsa kimlerle 
görüştüğünü ve neler söylendiğini, eğer anket yöntemini kullanmõşsa verilerin istatistiksel analiz 
sonuçlarõnõ bu bölümde sergiler. Rapora ait bilgilerin önemli bir kõsmõ bu bölümde yer alõr. Eğer 
istatistikî analiz yapõlmõşsa bu analizlere ilişkin tablolar bu bölümde yer alõr ve tablolar metinle 
birleştirilerek sunulur. Yazar veri ve bulgularõn aynõ zamanda grafikle gösterilmesinde de yarar 
görmüşse grafikler de çoğunlukla bu bölümde sergilenir. Bulgular bölümünün sunum biçimi aşağõdaki 
gibi düzenlenebilir: 
 
Bulgular ve Değerlendirme (Ana Başlõk) 
 

Alt Başlõk: Birinci Sorunun İfade Edilmesi 
Bu soruna ait bulgular. 
Bulgularõn teoriyi destekleyip desteklemediği.  
Bulgularõn teori ve pratik açõsõndan önemi. 
 

Alt Başlõk: İkinci Sorunun İfade Edilmesi 
Bu soruna ait bulgular. 
Bulgularõn teoriyi destekleyip desteklemediği.  
Bulgularõn teori ve pratik açõsõndan önemi. 

 
     Sonuç ve Öneriler. Sonuç bölümünde araştõrma bulgularõnõn ayrõntõlõ bir tartõşmasõna girişilmeden 
kolay hatõrlamaya imkan verecek şekilde yargõlar üzerinde durulur. Sonuç adõndan anlaşõldõğõ gibi 
hüküm ifade eden fikirlerdir. Örneğin, �kanaatine varõlmõştõr, düşünmekteyiz, ... dir, anlaşõlmõştõr, 
gerekir, görülmüştür, yarar vardõr� gibi ifadeler hüküm bildiren yüklemlerdir. Sonuçlar sübjektif, kişisel 
yargõlar değildir. Rapordaki kanõtlara ve analizlere dayanmalõdõr. Sonuçlar çoğunlukla maddeleştirilerek 
yazõlõr. Sonuçlarda rakamlar kullanõlmakla birlikte metinde vurgulanan konularõn tekrarlanmasõndan 
kaçõnõlõr. Bilgiler özet veya sentezleme yöntemiyle vurgulanõr. Sonuç bölümünde alõntõ yapõlmaz 
sadece görüşler, yargõlar ve öneriler vurgulanõr. 
 
Öneriler, yazarõn ulaştõğõ sonuçlara dayanarak, karar vericiye iletmek istediği mesajlardõr. Özellikle 
istenmemişse önerilerin belirtilmesine gerek yoktur. Çoğu raporda bu şekilde öneride bulunmak 
yöneticilerin alanlarõna müdahale biçiminde algõlanmaktadõr. Ancak bazen de tam tersi olur. Kimi 
yöneticiler bu tür önerileri geliştirmeleri ve yazmalarõ için raportörleri teşvik ederler. Öneriler alternatif 
hareket tarzlarõ şeklinde olabileceği gibi, bunlardan birinin tercih edilerek önerilmesi şeklinde de 
olabilir. Sonuçlarõn nesnel olmasõna karşõlõk, öneriler öznel veya sübjektif niteliktedir. Önerilere 
yaratõcõlõk, deneyim ve algõlar karõşõr. Öneriler bölümünde sonuçlara ait yargõlar yer almamalõ ve ayrõca 
raporun gövde bölümünde işlenmiş konulara bu bölümde tekrar atõfta bulunulmamalõdõr. Öneriler, 
gerçekleştirilebilir, ekonomik ve sorunun niteliğine uygun olmalõdõr. �Ayaklarõ yere değmeyen� 
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öneriler fantezi olarak değerlendirilir. Öneriler, sonuçlar alt başlõğõndan ayrõ bir alt başlõk altõnda 
sunulmalõdõr. Sadece paragraf olarak ayõrmak yeterli değildir. Sonuçlar başlõğõnda yargõlarõn 
maddeleştirilmesinde olduğu gibi öneriler de maddeleştirilebilir. Bu açõdan mümkün olduğunca açõk, 
kesin ve somut bir şekilde ifade edilmelidir.  
 
     Ekler. Adõndan da anlaşõlacağõ gibi, rapor içine alõnmayan tablolar, grafikler, analiz bulgularõ, ölçüm 
araçlarõ ve örnekleme ilişkin bilgileri içeren sayfalardõr. Araştõrma raporlarõnda sadece çok önemli olan 
ve raporla ilgisi bulunan belgeler eke alõnmalõdõr. Yönetimin istediği diğer bilgiler ayrõca kendilerine 
verilebilir. Dolaylõ ilgili veya pratik bir yararõ bulunmayan belgelerin eke alõnmasõ doğru değildir. Bir 
raporu eklerle şişirmek hem yöneticilere gereksiz yere zaman kaybettirir, hem de ana temaya yönelik 
ilginin dağõlmasõna yol açar. Rapor eklerine Ek A, EK B şeklinde başlõk verilir. Raporda atõf 
yapõlmayan belgeler eke alõnmaz. 
 
     Kaynaklar. Raporda yararlanõlan kaynaklar sadece şirket kayõtlarõ dahi olsa ayrõ bir bölüm halinde 
gösterilmelidir. Alõntõ yapõlan kaynaklar kaynakça yazõm kurallarõna göre hazõrlanõr. 
 
Raporlarda Tarz 
Raporlarda tarz veya biçim özellikleri; klavye kullanarak değişik düzenleme özelliklerinden 
yararlanmak suretiyle estetik görünümlü bir metin ortaya koyma anlamõna gelir.  Bilgisayarlarõn ve 
yazõlõmlarõn gelişmesiyle metin düzenleme ve kelime işleme olanaklarõ büyük ölçüde genişlemiştir. 
Aşağõdaki bölümde temel biçim özellikleri üzerinde durulmuştur. 
 
     Sayfa yapõsõ. Rapor hazõrlarken sayfa yapõsõ ve metin sõnõrlarõ standart ölçülere göre düzenlenir. Bu 
ölçüler dosya kağõdõ üzerine basõlacak raporlar için geçerlidir. Mabada basõlan raporlarda başka alan 
ölçüleri geçerlidir. Metin sõnõrlarõ başlangõç sayfalarõ ve raporun ana gövdesi için ayrõ ayrõ düzenlenir. 
 
Başlangõç sayfalarõ Raporun gövde bölümü 
  
Üst sõnõr: 2,5 cm. Üst sõnõr: 3,5 cm. 
Alt sõnõr: 3,5 cm. Alt sõnõr: 2,5 cm. 
Sağ sõnõr: 2,5 cm. Sağ sõnõr: 2,5 cm. 
Sol sõnõr: 3,5 cm. Sol sõnõr: 3,5 cm. 

 
     Yazõ büyüklüğü ve font. Rapor; 10-12 punto büyüklüğünde ve Times New Roman yazõ fontu ile 
yazõlõr. 
 
     Paragraflar arasõ boşluk. Modern yazõmda paragraflar arasõnda boşluk verilmektedir. Paragraflar 
arasõnda bir satõr aralõğõ boşluk bõrakõlõr. Paragraflar arasõnda boşluk verilmişse paragraf başõ yapõlmaz. 
Boşluk verilmemişse paragraf başõ yapõlõr. Paragraf başõ sistemini kullanmak isteyen yazarlar  1,27 cm 
girintili bir şekilde yazarlar. 
 
     Başlõklardan önce ve sonra bõrakõlacak boşluklar. Birinci dereceden başlõklardan sonra iki satõr 
boşluk bõrakõlõr. İkinci dereceden başlõklardan önce ve sonra birer satõr boşluk bõrakõlõr. Üçüncü 
dereceden başlõktan sonra boşluk bõrakõlmaz. Dördüncü dereceden başlõk paragraf başõ yapõlarak 
paragraf hizasõndan ve koyu siyah yazõlõr. Beşinci dereceden başlõk paragraf başõ yapõlarak paragraf 
hizasõndan ve italik yazõlõr. Raporlarda dördüncü dereceden daha fazla alt başlõk kullanõlmaz. Beşinci 
dereceden alt başlõğa inmek nadir hallerde hoş görülebilir. Bu tür raporlar genellikle birkaç yüz sayfa 
süren hacimli eserlerdir. Beşinci dereceden başlõklar hariç tüm başlõklar koyu siyah yazõlõr. 
 
     Uzun başlõklar. Uzun başlõklar sola dayalõ olarak yazõlõr. Uzantõ satõrda mümkün olduğunca en az 
iki kelime olmasõna dikkat edilir. 
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     Metin içindeki başlõklarõn punto büyüklükleri. Birinci dereceden başlõklar 14; ikinci, üçüncü ve 
dördüncü dereceden başlõklar ise 12 punto büyüklüğünde yazõlõr. 
 
     Metin içindeki başlõklarõn büyük veya küçük harfle yazõlmasõ. Birinci dereceden başlõklarõn 
tamamõ büyük harfle yazõlõr. İkinci dereceden başlõklar yine büyük harfle yazõlõr.  Üçüncü dereceden 
başlõklarda sadece kelimelerin baş harfleri büyük yazõlõr.  Dördüncü dereceden başlõklar cümle 
formatõnda, diğer bir deyişle sadece ilk kelimenin baş harfi büyük yazõlõr. 
 
     Metin içindeki başlõklarõn hizalanmasõ. Birinci dereceden başlõklar ortalõ olarak, ikinci dereceden 
başlõklar sola dayalõ, üçüncü dereceden başlõklar sola dayalõ ve dördüncü dereceden başlõklar ise 
paragraf başõ yapõlarak yazõlõr. 
 
     Başlõklardan sonra gelen ilk paragrafõn yazõlma biçimi. Birinci, ikinci ve üçüncü dereceden 
başlõklardan sonra gelen ilk paragrafta girinti yapõlmaz . Bu paragraflarõn ilk satõrõ sola dayalõ olarak 
yazõlõr. Daha sonraki paragraflarda ise girinti yapõlõr.  
 
     Satõr aralõğõ. Tüm raporlar 1,5 satõr aralõğõ ile yazõlõr. 
 
     Metnin hizalanmasõ. Rapor metni, eğer Türkçe heceleme özelliği kullanõlõyorsa çift taraflõ hizalama 
sisteminden yararlanõlarak yazõlõr. Türkçe heceleme özelliği kullanõlamõyorsa sola dayalõ yazõm biçimi 
tercih edilir. 
 
     Sayfa numarasõ. Raporda sayfa numarasõ metnin sağ üst köşesine 12 punto büyüklüğünde yazõlõr ve 
koyu siyah biçim kullanõlmaz. Sayfa numarasõ için kelime işlem programõ MS Word�te �üst bilgi� 
alanõna 1 cm değeri girilir. Sayfa numarasõ �Giriş� bölümünden itibaren başlar. Daha önceki sayfalara 
küçük Romen rakamlarõyla numara verilir ve bu sayfa numaralarõ sayfanõn alt orta kõsmõnda gösterilir. 
Başlangõç sayfalarõ, kelime işlem programõ iyi bilinmiyorsa karõşmamasõ için başka bir dosyada 
korunur. Başlangõç sayfalarõ için �alt bilgi� bölgesine 1 cm değeri girilir.  
 
     Raporda listeleme. Raporda paragraf içindeki yatay listeler için (a), (b) şeklinde küçük harfler; 
dikey listeler için aşağõdaki örnekte görüldü gibi Arap rakamlarõ kullanõlõr. 
 

1. Birinci liste maddesi. 
2. İkinci liste maddesi. 
3. Üçüncü liste maddesi. 

 
Dikey liste maddelerinin sonunda ister kõsa, ister uzun cümle olsun nokta konur. Dikey listelerde beş 
veya en çok altõ maddeyi aşan listelerden kaçõnõlõr. Uzun listeler gözü yorarak raporun okunurluğunu 
düşürür. Yazõmda belirli bir tarza veya ekole sahip olmak için dikey listelerde mümkün olduğunca 
�mermi imlerinden� kaçõnõlmalõdõr. Dikey listelerin sadece rakamla ifade edilmesi, kurum içinde bir 
yazõm standardõnõn gelişmesine hizmet eder. 
 
     Raporlarda renk kullanma. Raporlarda grafik ve tablolarda dahil olmak üzere renk kullanõlmaz. 
Gerektiğinde gri gölge rengi kullanõlabilir. 
 
     Altõ çizili yazõm biçimi. Raporun hiçbir yerinde hiçbir kelimesinde altõ çizili yazõm biçimi 
kullanõlmaz. 
 
     İtalik yazõm biçimi. Önem verilen, vurgulanmak istenen kelime ve terimler koyu siyah değil italik 
yazõlõr. Başlõklarõn dõşõnda hiçbir yerde koyu siyah kullanõlmaz. 
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     Tõrnak işareti kullanõmõ. Sadece özel kullanõma sahip terim ve deyimlerde kullanõlabilir. Düz ve 
sade bir görünüme sahip olmasõ için raporda tõrnak işareti kullanõmõndan mümkün olduğunca kaçõnmak 
gerekir.  
 
     Parantez kullanma. Raporlarda parantez kullanõmõndan mümkün olduğunca kaçõnõlõr. Yabancõ 
kelimelerin Türkçesini yazdõktan sonra ayrõca parantez içinde İngilizcesini göstermeye gerek yoktur. 
Esasen kavram ve terimlerin İngilizcesini vermekten kaçõnmak gerekir. Okuyucu, raporlarõn akademik 
bir çalõşma olmamasõndan dolayõ bu tür sunum biçimiyle karşõlaşmak istemez. 
 
     Kelime uzunluğu. Rapor yazõmõnda mümkün olduğunca az sayõda hece içeren kelimeler tercih 
edilir. Harf ve hece sayõsõ fazla olan kelimelerin kullanõmõndan kaçõnõlmalõdõr. Ayrõca, rapor yazõmõnda  
�... mektedir.�  ve  �....maktadõr.� şeklindeki kelimeyi uzatan ifade biçimleri tercih edilmez. 
 
     Cümle uzunluğu. Raporlarda optimum cümle uzunluğu 7 ilâ 17 kelime arasõnda değişir. Daha kõsa 
ve daha uzun cümlelerden kaçõnmak gerekir. 
 
     Paragraf uzunluğu. Uzun ve kõsa paragraflardan birlikte yararlanõlõr. Çok kõsa paragraflar �kedi 
mamasõ�, uzun paragraflar  ise �büyük lokma� olarak isimlendirilir. İdeal olanõ bir sayfada ortalama 3 
paragrafõn bulunmasõdõr. 
 
     Raporun uzunluğu. Raporun uzunluğu için bir standart getirilemez. Araştõrõlan konunun önemine, 
ayrõntõsõna, verilen zamana veri ve materyallerin zenginliğine göre raporun uzunluğu değişir. Bir analiz 
raporu ideal olarak 70-80 sayfayõ aşmamalõdõr. 
 
     Raporda kõsaltmalarõn kullanõlmasõ. Raporlarda kõsaltma kullanõlmaz. Sadece herkes tarafõndan 
çok iyi bilinen uluslar arasõ niteliğe sahip kõsaltmalar kullanõlabilir. Yazar sõk kullandõğõ belirli 
deyimleri parantez içinde gösterse bile kullanmamalõdõr. Kõsaltmalara başvurma kötü bir metin 
düzenlemesini gösterir. 
 
     Rakamlarõn kullanõlmasõ. Metinde geçen rakamlarla ilgili olarak 10�a kadar olan sayõlar yazõyla 10 
ve yukarõsõndakiler ise rakam olarak yazõlõr. Metne tarih bile olsa rakamla başlanmaz. Kesirli/ondalõklõ 
rakamlar arasõnda virgül; binlik ayracõ olarak nokta kullanõlõr. Yüzde rakamlarõnõn önündeki sõfõr 
gösterilmez (ör.,  ,80). İki rakamlõ kelimeler bitişik değil ayrõ yazõlõr. Büyük parasal rakamlarõn ilk 
haneleri rakamla diğer bölümü yazõyla yazõlõr (278 milyon). Metinde yüzdeli ifadeler �yüzde 34� 
şeklinde değil, %34 şeklinde yazõlõr. 
 
     Simgelerin kullanõlmasõ. Matematiksel ve istatistiksel simgelerin varsa ulusal ders kitaplarõndaki 
yazõm biçimi tercih edilir. Eğer böyle bir yazõm biçimi yoksa Grekçe alfabesindeki yazõm biçimi 
kullanõlõr. 
 
İçindekiler Tablosunun Düzenlenmesi 
Raporun içindekiler tablosu kelime işlem programlarõ tarafõndan otomatik olarak düzenlenebilir. Ancak 
yazarõn bu düzenlemeye müdahale ederek belirlenen standartlar doğrultusunda gerekli değişiklikleri 
yapmasõ gerekir. 
 
On sayfadan az veya yeterince başlõk içirmeyen raporlar için içindekiler sayfasõ düzenlemeye gerek 
yoktur. İçindekiler tablosu başlõklarõ, eğer yarõm sayfadan daha fazla yer tutacaksa hazõrlanõr. 
İçindekiler tablosunda hazõrlanan rapor 25 sayfadan az ise başlõklara numara verilmez, fazla ise Arap 
veya Romen rakamlarõna göre numara verilir. İçindekiler tablosundaki başlõklar metinde görülen 
başlõklarõn aynõsõ olmalõdõr. 
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İçindekiler sayfasõnda, �İçindekiler� başlõğõndan hemen sonra Tablolar listesi, Şekiller Listesi varsa 
Kõsaltmalar ve simgeler listesi verilir. Bu bölüme ait sayfa numaralarõ küçük Romen rakamlarõyla 
yazõlõr. 
 
Arap rakamlarõna ve Romen rakamlarõna göre aşağõdaki şekilde numara verilir: 
 
Arap rakamlarõ sistemi Romen rakamlarõ sistemi 
İçindekiler 
 
Tablolar Listesi ...................................................  ii 
Şekiller listesi ...................................................... iii 
Kõsaltmalar Listesi .............................................  iv 
 
Giriş .....................................................................   1 
 
1. Amaç ve Kapsam ...........................................   3 
 1.1. Amaç 
 1.2.  Kapsam 
 
2. Konunun Geçmişi ............................................ 5 
 2.1. Önceki araştõrmalar 
 2.2. Bulgular 
 
3. Yöntem ............................................................  7 
 

İçindekiler 
 
Tablolar Listesi ...................................................  ii 
Şekiller listesi ...................................................... iii 
Kõsaltmalar Listesi .............................................  iv 
 
Giriş .....................................................................   1 
 
I. Amaç ve Kapsam ............................................   3 
 A. 
 B. 
 
II. Konunun Geçmişi ............................................ 5 
 A. 
 B. 
 
III.Yöntem ...........................................................  7 
 

 
İçindekiler tablosunda başlõklara numara verirken bir başlõk altõnda en az iki şõk bulunmasõ koşuluna 
dikkat edilir. Ayrõca Arap ve Romen rakamlarõ sistemleri birbirine karõştõrõlmaz. Raporda eğer bölüm 
ve kõsõmlardan yararlanõlmõşsa içindekiler tablosunda �Bölüm� ve �Kõsõm� sözcükleri kullanõlmaz. Alt 
başlõklar girintili olarak yazõlõr. İçindekiler tablosunda en fazla üç düzeye kadar olan başlõklar gösterilir. 
Metnin içindeki eğer varsa dördüncü ve beşinci derecedeki başlõk düzeyleri karmaşõk bir görünüme 
sahip olmamasõ için içindekiler tablosuna alõnmaz. 
 
Diğer Kaynaklara Yapõlan Atõflar 
Yazar, rapor metninde diğer kaynaklara atõf yapmõşsa bunu metin içinde iki şekilde gösterebilir: Dipnot 
ve paranteznot biçiminde. Dipnot yönteminde atõf veya gönderme yapõlan kaynağa ait bibliyografik 
künye bilgileri sayfa sonunda ilk geçtiği yerde tam olarak gösterilir. Bu kaynaklara ikinci kez atõf 
yapõldõğõnda ise  kõsaltõlmõş biçim kullanõlõr. Yazar eğer paranteznot sistemini kullanmayõ tercih etmişse 
bibliyografik kaynağa ait bilgilerden sadece yazar soyadõ, yayõn tarihi ve sayfa numarasõ bilgilerini 
kullanõr. Parantez notlar alõntõ yapõlan metnin hemen sonunda parantez içinde gösterilir. Hangi sistem 
seçilmişse raporun tamamõnda yeknesak bir biçimde uygulanmalõdõr. 
 
Raporlarda Sunum 
Raporlarõn sunumu, estetik bir şekilde düzenlenmesi, tablo, şekil ve şemalardan yararlanmasõ ve genel 
görünümünün ilgi çekici olmasõdõr. Özenli, dikkatli ve estetik bir şekilde hazõrlanmõş raporlar 
okuyucularõ sõkmaz. Bu nedenle az sayõda sayfaya çok bilgi sõkõştõrmak için küçük puntolarla yazmak, 
boşluklara dikkat etmemek, kelime aralarõnõn gereğinden fazla açõlmõş olmasõna aldõrmamak, belirli bir 
�tarz�dan yoksun olarak yazmak �acemi işi� olarak değerlendirilir ve bu tür raporlar çok fazla dikkate 
alõnmaz. Yazar estetik sunum için mümkün olduğu durumlarda tablo, şekil ve şemalardan yararlanmayõ 
ihmal etmemelidir. 
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     Raporlarda tablolardan yararlanma. Yazar araştõrma raporunda çok sayõda tablodan yararlanmak 
isteyebilir. Ancak raporlara metinden çok tablo sõkõştõrmak doğru değildir. Bu konudaki ilke, iki 
sayfalõk metin şeklinde yazõlmõş açõklamalar olmadan tablo kullanõlmamasõ yönündedir. Arka arkaya 
tablo sunmak görsel ve anlamsal açõdan uygun değildir. Tüm tablolar metinle bağlantõlõ ve metinde 
tabloya atõf yapõlmõş olmalõdõr. Tablolar üç çizgi kuralõna uygun olarak hazõrlanõr. Her bir tablo tablo 
başlõğõna sahip olmalõ ve tablo içindeki verilere atõflar tablo dip notunda verilmelidir. Tablolar eğer 
başka bir kaynaktan alõnmõşsa tablo dipnotunda yararlanõlan kaynak gösterilmelidir. 
 
      Raporlarda Şekillerden yararlanma. Yazar araştõrma raporunda grafik ve şekillerden de 
yararlanabilir. Grafik ve şekiller 1 nokta çizgi kalõnlõğõ ile çizilir.  Başlõk, grafik veya şeklin altõna cümle 
tarzõnda yazõlõr. Tablolarõn sunumunda olduğu gibi şekil ve grafiklerin sunumunda da ölçülü olunmalõ 
metne gereğinden fazla grafik ve şekil alõnmamalõdõr. 
 


