
BİTİRME ÖDEVİ DERSİ  

2014-2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 

 

24 Eylül 2014 – 03 Ekim 2014 Bitirme ödevi dilekçesinin teslimi 

 Bitirme ödevi dersi öğrencileri, bölüm öğretim elemanları ile görüşerek bitirme ödevi 
danışmanını ve konusunu belirler. 

 Bitirme ödevi dersini alan her öğrenci bölüm web sayfasında bulunan bitirme ödevi 
dilekçesini doldurup bölüm bitirme ödevi komisyonuna elden teslim eder. 

 Bitirme ödevi dersini alan her öğrenci bitirme ödevi konusu, danışmanı bilgilerini içeren 
e-postayı sduehmbitirme@gmail.com adresine gönderir. Şayet bitirme ödevi bir öğrenci 
grubu tarafından gerçekleştirilecekse diğer öğrencilerin isim ve öğrenci numarası 
bilgileri de e-postaya eklenmelidir. E-posta 03 Ekim 2014 Cuma günü 23:59’a kadar 
gönderilmelidir. 

 03 Ekim 2014 Cuma günü saat 17:00’ye kadar bitirme ödevi konusu ve danışmanını 
belirlememiş olan öğrencilere danışman ataması yapılmaz. 

 

17 Ekim 2014 Bitirme ödevi jürilerinin belirlenmesi 

 Bölüm öğretim elemanları danışmanlığını yapmış olduğu her bitirme ödevi çalışması için 
2 adet jüri üyesi belirler ve komisyona bildirir. 

 

24 Ekim 2014 Bitirme ödevi toplu listesinin ilanı 

 Bitirme ödevi çalışmaları için danışman ve jüri toplu listesi bölüm öğretim elemanlarına 
ve öğrencilere ilan edilir.  

 

21 Kasım 2014 Birinci ara rapor teslimi 

 Her bir bitirme ödevi çalışması için bir ara rapor hazırlanır. 
 Ara rapor için format ve yazım kuralları bölüm web sayfasında bulunmaktadır.  
 Ara raporlar elektronik ortamda hazırlanmalı ve pdf formatında olmalıdır.  
 Ara raporlar 21 Kasım 2014 Cuma günü 23:59’a kadar e-posta ile: 

o Bitirme ödevi danışmanına, 
o Bitirme ödevi jüri üyelerine, 
o Bitirme ödevi komisyonuna gönderilmelidir. 

 Ara raporlarını belirtilen tarih ve saate kadar göndermeyen öğrenciler “Devamsız” 
sayılacaktır. 

 Bitirme ödevi dersi güz yarıyılı arasınav notları bitirme ödevi danışmanı tarafından 
verilecek ve arasınav notu değerlendirmesi teslim edilen birinci ara rapor üzerinden 
yapılacaktır.  

 

15 Aralık 2014 Sunum Programının İlanı 

 Bitirme ödevi final sunum programı ilan edilir. 

 

mailto:sduehmbitirme@gmail.com


22 Aralık 2014 – 26 Aralık 2014 Bitirme Ödevi Güz Final Sunumları 

 Bitirme ödevi çalışmalarına ait final sunumları belirtilen tarih aralığında yapılır. 
 Sunum tarihi ve sunum şekline (Sözlü Sunum/Poster Sunum) bitirme ödevi danışmanı 

karar verir. 
 Bitirme ödevi dersi güz yarıyılı final notları danışman ve 2 jüri üyesinin değerlendirmesi 

sonucunda oluşur ve şu şekilde hesaplanır: 
o Danışman notunun %60’ı 
o 1. Jüri üyesinin notunun %20’si, 
o 2. Jüri üyesinin notunun %20’si ile elde edilen not bitirme ödevi final 

değerlendirme notunu oluşturmaktadır. 
 

03 Nisan 2015 İkinci ara rapor teslimi 

 Her bir bitirme ödevi çalışması için bir ara rapor hazırlanır. 
 Ara rapor için format ve yazım kuralları bölüm web sayfasında bulunmaktadır.  
 Ara raporlar elektronik ortamda hazırlanmalı ve pdf formatında olmalıdır.  
 Ara raporlar 03 Nisan 2015 Cuma günü 23:59’a kadar e-posta ile: 

o Bitirme ödevi danışmanına, 
o Bitirme ödevi jüri üyelerine, 
o Bitirme ödevi komisyonuna gönderilmelidir. 

 Ara raporlarını belirtilen tarih ve saate kadar göndermeyen öğrenciler “Devamsız” 
sayılacaktır. 

 Bitirme ödevi dersi güz yarıyılı arasınav notları bitirme ödevi danışmanı tarafından 
verilecek ve arasınav notu değerlendirmesi teslim edilen birinci ara rapor üzerinden 
yapılacaktır.  

 

15 Mayıs 2015 Tez taslaklarının kontrolü ve teslimi 

 Her bitirme ödevi öğrencisi bitirme tezini bölüm web sayfasında tanımlanmış olan yazım 
kurallarına göre hazırlar. 

 Hazırlanan bitirme tezi taslağı pdf formatında: 
o Bitirme ödevi danışmanına, 
o Bitirme ödevi jüri üyelerine, 
o Bitirme ödevi komisyonuna e-posta ile gönderilir. 

 Bitirme tezlerinin yazım kurallarına uygunluğu EHM bitirme ödevi komisyonu tarafından 
kontrol edilecektir. Bu nedenle, bitirme ödevi öğrencileri hazırlamış oldukları bitirme 
tezi taslaklarının çıktısını alarak (ciltlenmesine gerek yoktur) görevli bitirme komisyonu 
üyesine kontrol ettirir. Yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanmış olan bitirme 
tezleri komisyon tarafından onaylanır. 

 Bitirme tezi taslağının belirtilen tarihe dek ilgili kişilere e-posta ile gönderilmemesi 
ve/veya bitirme tezi taslağının görevli komisyon üyesinden onay alamaması durumunda 
ilgili çalışma bitirme ödevi final sunum programında değerlendirmeye alınmaz ve 
bütünleme sınavına kalır. 

 

 



20 Mayıs 2015 – 22 Mayıs 2015 Bitirme Ödevi Bahar Final Sunumları 

 Bitirme ödevi çalışmalarına ait final sunumları belirtilen tarih aralığında yapılır. 
 Sunum tarihi ve sunum şekline (Sözlü Sunum/Poster Sunum) bitirme ödevi danışmanı 

karar verir. 
 Bitirme ödevi dersi güz yarıyılı final notları danışman ve 2 jüri üyesinin değerlendirmesi 

sonucunda oluşur ve şu şekilde hesaplanır: 
o Danışman notunun %60’ı 
o 1. Jüri üyesinin notunun %20’si, 
o 2. Jüri üyesinin notunun %20’si ile elde edilen not bitirme ödevi final 

değerlendirme notunu oluşturmaktadır. 
 

27 Mayıs 2015 Bitirme Ödevi Bahar Final Notlarının İlanı 

 Bahar final sunumları sonucunda danışman ve jüri üyelerinin değerlendirme notlarının 
ortalamaları alınır ve sisteme yüklenmeksizin ilan edilir.  

 Final değerlendirmesi sonucunda başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girmek 
zorundadır. Başarılı olan öğrenciler ise, bitirme tezlerinin teslimi ile sürece 
sonlandırırlar. 

 

10 Haziran 2015 Bitirme Tezlerinin Teslimi 

 İki adet bitirme tezi teslim edilmelidir ve teslim edilmeden önce "Lisans Bitirme Ödevi 
Sonuç Formu" sayfasındaki imzalar mutlaka imzalatılmalıdır ve kişisel imzalar da atılmış 
olmalıdır. İmzası eksik olan tezler kesinlikle kabul edilmeyecektir.  

 Bitirme tezleri ile birlikte: 
o Bitirme tezinin hepsini içeren pdf dokümanı, 
o Bitirme tezinin özetini içeren word dokümanından oluşan bir adet CD teslim 

edilmelidir. 
 CD'nin üzerinde bitirme tezinin sahibi olan öğrenci veya öğrencilerin öğrenci numarası 

ve ad-soyad bilgileri bulunmalıdır.  
 Bitirme tezlerini zamanında teslim edilmemesi durumunda öğrenci final 

değerlendirmesinden başarısız olur ve bütünleme sınavına girmek durumundadır.  
 


