
		
Ödev Türü Amaç İçerik Format 

Makale 

(Essay) 

Bir araştırma sorusu 

cevaplamak 

Gerçeklere dayanarak 

bir argüman öne 

sürmek 

• Bilgi odaklı 

• Net 

• Mantıklı bir akış 

• Anlaşılır bir yapı 

• Aktif cümleler 

• Giriş 

• Gelişme 

• Sonuç 

• Genellikle ara 

başlık yok 

Uygulama 
raporu 

(Lab report) 

Ne yaptığını adımları 

ile anlatmak 

Bir sonuca varmak 

• Geçmiş zaman 

• Adım adım 

• Anlaşılır 

• Objektif 

• Pasif cümleler 

• Giriş (G) 

• Metodoloji (M) 

• Sonuçlar (S) 

• Tartışma (T) 

• GMST başlıklar 

halinde 

Vaka Analizi 

(Case Study) 

Bir durumu analiz 

etmek 

Olumlu ve olumsuz 

yönleri belirlemek 

Tavsiyelerde bulunmak 

• Bilgi odaklı 

• Otoriter bir ton 

• Net 

• Anlaşılır bir yapı 

• Numaralı başlıklar 

• Giriş 

• Ana özet 

• Tartışma 

• Sonuç 

• Öneriler 

Makale 
İnceleme 

(Review of an 
article) 

Veri, araştırma metodu 

ve sonuçları 

değerlendirmek ve 

eleştirmek 

• Analitik 

• Anlaşılır bir yapı 

• Aktif cümleler 

• Başlık yok 

• Genel bir özet 

• Makalenin kalitesi 

üzerine eleştiri 



Literatür 
Taraması 

(Literature 
Review) 

Literatürdeki ana 

fikirleri tanımlamak 

Literatürdeki son 

noktayı anlamak 

Araştırma yapmak için 

bir boşluk bulmak 

• Formal 

• Objektif 

• Metinlere göre 

şekillenen fikirler 

• Giriş 

• Gelişme 

• Benzerlik ve 

farklılıkların 

açıklamaları 

• Eleştirel yorumlar 

Açıklamalı 
bibliyografya  

(Annotated 
bibliography) 

Literatürdeki ana 

makaleleri belirlemek 

Makalelerin konu ile 

ilgisini değerlendirmek 

Başkalarını 

bilgilendirmek 

• Formal 

• Objektif 

• Kullanılan 

kaynaklar alfabetik 

sıraya göre dizili 

• 1-2 paragraf 

kaynak özeri ve 

konuyla bağlantılı 

eleştirisi 

Bülten 

(Journal) 

Konuyu nasıl 

anladığını anlatmak 

Kendi düşüncelerinin 

üzerine düşünmek 

Neyi nasıl öğrendiğini 

anlamak 

• Konuşma havasında 

• Yüksek sesle 

düşünür gibi 

• "Ben" ifadeleri 

kullanılabilir 

• Formal olmak 

zorunda değil ama 

yine de düzenli ve 

anlaşılır 

• Metin, ders veya 

pratik durumlarla 

ilgili bildiri 

• Formal eğtimin 

kişisel olarak neyi 

ifade ettiğininin 

anlatısı 

Proje Raporu 

(Project Report) 

Yapılan veya yapılması 

planlanan işi adım 

adım anlatmak 

• Bilgi odaklı 

• Geçmiş veya 

gelecek zaman 

• Adım adım 

• Anlaşılır 

• Başlık sayfası 

• Özet 

• İçindekiler 

• Giriş 

• Gelişme 



• Sonuç 

• Referanslar 

• Ekler 

	

 


