
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 
YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
İŞLETME BÖLÜMÜ 
DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ 
Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS  

BİTİRME PROJESİ  BA - 420 BAHAR 2 + 1 3 6  

 

Ön Koşul Dersleri İşletme Bölümü ilk üç yıl derslerini başarıyla tamamlamış olmak. 

 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin 
Koordinatörü Doç. Dr. Ali İhsan Özdemir 

Dersi Verenler Doç. Dr. Ali İhsan Özdemir 

Dersin 
Yardımcıları Yok 

Dersin Amacı 

Bitirme Projesi, öğrencileri eleştirel düşünmeye, zorlu sorunları çözmeye ve planlama, sözlü 
iletişim, araştırma becerilerini, ekip çalışması gibi becerilerini geliştirmeye teşvik edecek şekilde 
tasarlanmıştır. Bitirme projesi aynı zamanda öğrencileri projelerini toplumsal konulara ya da 
sorunlara ilişkilendirmeye teşvik etme eğilimindedir ve mülakatlar ve bilimsel gözlemler gibi 
faaliyetler de dahil olmak üzere okul dışı öğrenme deneyimlerini bütünleştirir. Sosyal sorunlara 
hitap etmeyi amaçlayan stratejiler ve politikalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için kar amacı 
gütmeyen bir organizasyonda staj yapmak ya da bir endüstri veya pazarı araştırmak ve bir şirket 
için iş fonksiyonları ve süreçlerini analiz etmek bunun örnekleri olabilir. 

Dersin 
Öğrenme 
Çıktıları 

 
• İş problemi tanımlayabilme 
• Üzerinde çalışılabilen bir vaka ile birlikte işletmenin alt dalları arasındaki farkları ve etkileşimleri 

görme ve anlama 
• Tek başına ya da grup halinde ve danışman ile çalışabilme 
• İş problemlerini sistematik bir şekilde çözme ya da çözüm yaklaşımları getirme 
• Bir iş projesi üzerinde ilk adımdan son adıma kadar çalışma 

Dersin İçeriği  
•  

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 Danışman ve isteğe göre 2 ya da 3 kişilik proje grubu belirleme  

2 Danışman ile birlikte projenin alan ve kapsamının belirlenmesi  

3 Danışman ile birlikte proje çerçevesinde sorular belirlenmesi  

4 Literatür ve vaka çalışmalarının incelenmesi  

5 Proje Önerisi  

6 Danışman ile taslak ya da model üzerinde görüşülmesi  

7 Danışman ile problem ve çözümlerin görüşülmesi  

8 Danışman ile problem ve çözümlerin görüşülmesi  

9 Danışman ile elde edilen sonuçların, problemlerin ve çözümlerin görüşülmesi  

10 Ara Rapor  

11 Bahar Tatili  

12 Danışman ile görüşme  

13 Danışman ile görüşme  

14 Danışman ile görüşme  

15 Son Rapor  
16 Final Sınavı: Sunum  

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu  

Diğer Kaynaklar 

Ders Kitabı:  
 
Yardımcı Kitaplar: 
 

1.  



 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dökümanlar   

Ödevler  Danışman ile haftalık görüşmeler, proje önerisi, ara rapor, son rapor ve son raporun 
sunumunu. 

Sınavlar  Final sınavı sunum şeklinde yapılacaktır. 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI PAYI 

Proje Önerisi 1 15 

Ara Rapor 1 20 

Son Rapor 1 35 

TOPLAM  70 

Yıliçinin Başarıya Oranı  70 

Finalin Başarıya Oranı 1 30 

TOPLAM   100 

 

Ders Kategorisi 
Temel Bilimler ve Matematik %10 

Mühendislik Bilimleri %10 

Sosyal Bilimler %80 

 

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ 

No Program Yeterlilikleri 
Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5  

1 
Pazarlama, insan kaynakları yönetimi, üretim yönetimi, muhasebe ve finans gibi 
işletmenin alt alanlarında bilgi toplamak ve bu bilgiyi firmanın bütün misyon ve 
vizyonuna entegre etmek ve uygulamak. 

    x  

2 
Bilgi teknolojisi ve araştırma yöntemlerini kullanarak; veriyi edinme, yorumlama, 
sentezleme ve sonuçları karar vermede kullanarak, kritik ve stratejik düşünceyi iş 
problemlerini çözme ve analiz etmede uygulamak. 

    x  

3 Küreselleşmenin şirketler, insanlar ve ulusal ekonomiler üzerindeki etkisini farklı 
hukuki, siyasi ve ekonomik sistemleri göz önünde bulundurarak anlamak.   x    

4 Daha iyi ürün, hizmet ve süreç yaratmada inovasyonun rolünü anlamak.      x  

5 Yazılı profesyonel iletişimde ve resmi sözlü sunumlarda yeterlilik gösterme yeteneği.     x  

6 Liderlik yeteneklerine sahip olma ve grup görevlerini yerine getirmede takım oluşturma 
ve işbirlikçilik yeteneklerini kullanma.   x    

7 İş yerlerindeki hukuki ve etik sorunları tanımak, bu sorunların potansiyel sonuçlarının 
farkında olmak ve bunlara alternatif çözümler üretmek.    x   

8 Örgütsel kapsamda, kararlarda ve iş uygulamalarında sürdürelebilirlik ve kurumsal 
sosyal sorumluluk kavramlarını anlamak.    x   

9 
Devamlı olarak profesyonel, saygılı, dürüst, adil ve mantıklı bir biçimde davranmak ve 
etik prensipleri ve mantıksal akıl yürütmeyi iş kararlarını almak ve doğrulamak için 
kullanmak. 

    x  

 
*1’den 5’e kadar artarak gitmektedir.  
 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlikler Etkinlikler Süresi 
(Saat) 

Toplam 
İş Yükü 

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80 

İnternette tarama, kütüphane çalışması 16 5 80 

Sunum 1 10 10 

Toplam İş Yükü   186 

Toplam İş Yükü / 30   186/30 

Dersin AKTS Kredisi   6 

 
 


