
I) DÖNEM PROJESİ 

 

Dönem projesinin amacı, öğrencinin bir sektörel proje ya da bir literatür araştırmasını 

bağımsız olarak yürütebilmesi için gerekli yetenekleri kazanmasına yardımcı olmaktır. 

Öğrenciler ilgi alanları doğrultusunda sektörel proje ya da literatür araştırması seçebilirler. 

Sektörel projeden ve literatür araştırmasından beklentiler aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. 

 

A) Sektörel Proje 

 

Kapak Sayfası 

 Başlık 

 Öğrencinin Adı Soyadı 

 Teslim Edildiği Tarih 

 

Özet: 

Özet bölümü, seçilen konunun önemini, çalışmanın genel amacını, çalışma 

kapsamını ve çalışma sonuçlarını açıklayan en fazla 300 kelimelik bir 

paragraftır. 

 

Giriş: 

İyi yazılmış bir giriş bölümü, proje için çok önemlidir. Özet bölümünde olduğu 

gibi, öncelikle, ilk paragrafta, niye bu konunun seçildiği neden önemli olduğu 

açıklanmalıdır. Daha sonra, çalışma konusunun anlaşılabilmesi için bu konuda 

daha önce yapılmış akademik çalışmalara atıf yapılarak, çalışma konusu ile 

ilgili gerekli ön bilgiler verilmeli ve çalışmada hangi yöntemlerin kullanıldığı 

bu yöntemlerin diğer mevcut yöntemlere göre ne gibi avantajlar sağlayacağı 

açıklanmalıdır. En son olarak da, çalışma kapsamının daha iyi anlaşılması için, 

izleyen bölümler kısaca tanıtılmalıdır. 

 

Sektöre Genel Bakış: 

Bu bölümde, sektörel istatistikler verilmeli, sektörde yer alan önemli global ve 

yerel oyuncular ve sektörün rekabet dinamikleri açıklanmalıdır. (Örneğin, 

pazar payı, müşteri profili vb.) 

 

            İşletmeye Genel Bakış 

Bu bölümde, işletmenin kuruluşu kısaca anlatılmalı ve sunduğu ürün ve 

hizmetler hakkında bilgi verilmeli ve rekabet avantajı kazanmak için sektörde 

kendisini nasıl konumlandırdığı açıklanmalıdır. 

 

Problem Tanımı: 

Bu bölümde, çözülmek istenen problemin kısa ve özlü bir tanımı ve çalışmada 

hangi soruların cevaplandırılacağı verilmelidir. Problem tanımlanırken, mevcut 

durumda, bu problemin, işletmenin operasyonel süreçleri üzerinde ne gibi 

negatif etkiler yarattığının açıklanması,  önemli bir konudur. Bu bölümde 



ayrıca, bu konuda daha önce yapılmış akademik çalışmalara (örneğin, hakemli 

dergi makaleleri, konferans bildirileri, tezler ve kitaplar) yer verilmeli bu 

çalışmalar ve seçilen konu ile ilişkilendirilmelidir.  

 

Alternatif Yöntemler ve Tartışma 

Bu bölümde, tanımlanan problemi çözmek için kullanılabilecek mevcut 

yöntemler sunulmalı ve her birinin avantaj ve dezavantajları ilgili akademik 

yayınlara referans verilerek tartışılmalıdır. 

 

Önerilen Yöntem ve Açıklaması 

Bu bölümde, önce bir önceki bölümde tartışılan alternatif yöntemlerden 

hangisinin seçildiği belirtilmeli, seçime ilişkin gerekçeler açıklanmalı, en son 

olarak da önerilen yöntemin söz konusu probleme nasıl uygulandığı adım adım 

açıklanmalıdır. 

 

Tartışma 

Bu bölüm, çalışmanın en önemli kısmıdır. Öncelikle, “Problemin Tanımı” 

bölümünde belirtilen soruların nasıl cevaplandırıldığı açıklanmalıdır. Varılan 

sonuçların, çalışma sırasında üretilen grafik ve tablolara referans verilerek 

tartışılması da diğer önemli bir konudur.  

 

Sonuç  

Özet bölümüne benzer şekilde, sonuç bölümünde de çalışmanın ana amacı, 

önemi ve kapsamı açıklanmalı ve kullanılan yöntemler belirtilmeli ve varılan 

sonuçlar kısaca özetlenmelidir. En son olarak da çalışmanın kısıtları 

belirtilmeli ve bu konuya ilişkin gelecekte yapılabilecek ek çalışmalar 

önerilmelidir. 

 

            Referanslar 

Diğer yayınlara referanslar APA stilinde verilmelidir. (İnternette referansların 

nasıl verileceğine dair kılavuzlar bulunmaktadır. Örn: 

http://itswww.uvt.nl/lis/es/apa/apa-guide.pdf). En az 5 referansa atıfta 

bulunulması gerekmektedir (Sadece hakemli dergi makaleleri, konferans 

bildirileri, tezler ve kitaplar referans kaynağı olarak kullanılabilir.) 

                         

Nihai Raporun Uzunluğu 

Nihai rapor en az 3000 kelime olmalı ve tüm referans ve ekleri içermelidir. 

 

Akademik Dürüstlük İlkeleri ve Düzenlemeler  

Öğrenciler, kopya ve intihale ilişkin bir Urkund raporu sunmak zorundadır. 

Urkund analizi sonuç raporundaki anlamlılık düzeyi %10’un altında olmalıdır. 

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen tüm akademik çalışmalar, 

Üniversitelerin Akademik Dürüstlük İlkelerine tabidir.  Öğrencilerden 

akademik dürüstlük kılavuzlarını dikkatle takip etmeleri beklenir. Öğrenciler 

http://itswww.uvt.nl/lis/es/apa/apa-guide.pdf


doğrudan alıntılama, açıklama, özet ya da şekil ve tablo yoluyla başka bir 

yazarın fikrini kullandıklarında kaynak belirtmelidirler.  

 

 

B) Literatür Araştırması 

Giriş 

İyi yazılmış bir giriş bölümü, proje için çok önemlidir. Özet bölümünde olduğu 

gibi, öncelikle, ilk paragrafta, niye bu konunun seçildiği neden önemli olduğu 

açıklanmalıdır. Daha sonra, çalışma konusunun anlaşılabilmesi için bu konuda 

daha önce yapılmış akademik çalışmalara atıf yapılarak, çalışma konusu ile 

ilgili gerekli ön bilgiler verilmelidir.  En son olarak da, çalışma kapsamının 

daha iyi anlaşılması için, izleyen bölümler kısaca tanıtılmalıdır. 

 

Araştırılan Konuya İlişkin Önemli Bilgiler, Tanımlar (Açıklama: Bu alt başlık, 

proje yazım sırasında, araştırılan konu olacaktır, örneğin “Altı Sigma” gibi) 

Bu bölümde, araştırma konusunun geçmişten bugün kadar nasıl geliştiği kısaca 

açıklanmalı, konuya ilişkin önemli tanımlar ilgili akademik çalışmalar 

(örneğin, hakemli dergi makaleleri, konferans bildirileri, tezler ve kitaplar) 

referans gösterilerek verilmelidir. 

 

Literatür Taraması 

Seçilen proje konusuna ilişkin yayınlanmış çok fazla sayıda akademik çalışma 

(örneğin, hakemli dergi makaleleri, konferans bildirileri, tezler ve kitaplar)  

olabileceğinden, bu bölümün ilk paragrafında, öncelikle çalışmanın 

kapsamının nasıl daraltıldığının ve ilgili literatür seçiminin neye 

dayandırıldığının açıklanması önemlidir. Diğer bir önemli konu da seçilen 

literatürün sınıflandırılmasında hangi kriterlerin (örneğin, çalışmada kullanılan 

yöntem, çalışılan problemin hipoteze dayalı ya da gerçek hayat problemi 

olması vs.) kullanıldığının belirtilmesidir. İlgili literatür etkin bir şekilde 

sınıflandırıldıktan sonra, benzer ya da farklı bakış açıları karşılaştırılmalı ve 

seçilen konuda ortaya çıkan yeni eğilimler tartışılmalıdır. 

           Sonuç 

Özet bölümüne benzer şekilde, sonuç bölümünde de önce çalışmanın ana 

amacı, önemi ve kapsamı belirtilmelidir. Daha sonra, bu literatür taraması 

sonucu edinilen bulgular özetlenmeli, literatürdeki boşluklar belirtilmeli, bu 

boşlukları doldurmak üzere gelecekte yapılabilecek çalışmalar önerilmelidir.   

           Referanslar 

Diğer yayınlara referanslar APA stilinde verilmelidir. (İnternnette referansların 

nasıl verileceğine dair klavuzlar bulunmaktadır. Örn: 

http://itswww.uvt.nl/lis/es/apa/apa-guide.pdf). En az 15 referansa atıfta 

http://itswww.uvt.nl/lis/es/apa/apa-guide.pdf


bulunulması gerekmektedir (Sadece hakemli dergi makaleleri, konferans 

bildirileri, tezler ve kitaplar referans kaynağı olarak kullanılabilir.) 

Nihai Raporun Uzunluğu 

Nihai rapor en az 3000 kelime olmalı ve tüm referans ve ekleri içermeli. 

 

Akademik Dürüstlük İlkeleri ve Düzenlemeler  

Öğrenciler, kopya ve intihale ilişkin bir Urkund raporu sunmak zorundadır. 

Urkund analizi sonuç raporundaki anlamlılık düzeyi %10’un altında olmalıdır. 

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen tüm akademik çalışmalar, 

Üniversitlerin Akademik Dürüstlük İlkelerine tabidir.  Öğrencilerden akademik 

dürüstlük kılavuzlarını dikkatle takip etmeleri beklenir. Öğrenciler, doğrudan 

alıntılama, açıklama, özet ya da şekil ve tablo yoluyla başka bir yazarın fikrini 

kullandıklarında kaynak belirtmelidirler.  

II) Değerlendirme Kriterleri 

 

Proje Önerisi   20%   

 Öğrencinin çalışmak istediği konunun 500 kelimelik kısa bir özeti 

 Projenin taslağı 

 Mevcut referanslar (Referanslar çalışma süresince güncellenebilir) 

 Teslim tarihi: 13 Ekim 2017 Cuma. 

 

İzleme Raporu             20% 

 Bu ara rapor, hem çalışmanın gelişimini gösterecek hem de gerekli 

iyileştirmeler için danışmandan geribildirim alınmasını sağlayacaktır.  

 Teslim Tarihi:  17 Kasım 2017, Cuma. 

  

Nihai Rapor  40% 

 3000 kelimelik nihai rapor, proje taslağında daha önce belirtilen tüm 

bölümleri içerir (Bkz. Proje önerisi) 

 Teslim tarihi: 15 Aralık 20017, Cuma. 

 

Poster Sunumu  20%  

 Poster sunumu zorunludur (sunumun formatıyla ilgili detaylı bilgi daha 

sonra danışman tarafından sağlanacaktır.) 

 Teslim tarihi: 22 Aralık 2017, Cuma. 

 

Poster sunumun taslağı aşağıdaki gibi olabilir: 

 Dönem projesinin amacı ve kapsamı 

 Proje Uygulaması 

 Çalışma sonucunda elde edinilen bulgular 

 Gelecekte yapılabilecek çalışmalar için öneriler  

             



Dönem projeleri geçti/kaldı (S/U) şeklinde notlandırılacaktır. Her değerlendirme kriterinin 

zamanında teslim edilmesi ve “geçti” notu için minimum %70’inin tamamlanmış olması 

germektedir. İntihal, kopya, başkasının ödevini teslim etmek vb. akademik suistimaller 

“kaldı” şeklinde notlandırılacaktır. 

 


