
BİTİRME ÖDEVİ II DERSİ  

2016-2017 BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 

 

27 Şubat 2017 
Bitirme Ödevi Jüri Listelerinin İlanı 
 

 Bitirme ödevi jürileri danışmanlar tarafından belirlenir. 

 Toplu liste bitirme ödevi komisyonu tarafından ilan edilir. 

 

 

09 Nisan 2017 
Üçüncü ara rapor gönderimi  

 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 09 Nisan 2017 Pazar günü 23:59’a kadar e-posta ile: 

o Bitirme ödevi danışmanına, 

o Bitirme ödevi jüri üyelerine, 

o Bitirme ödevi komisyonuna (sduehmbitirme@gmail.com)  gönderilmelidir. 

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

 Bitirme ödevi dersi bahar yarıyılı arasınav notları sadece bitirme ödevi danışmanı tarafından verilecek ve arasınav notu değerlendirmesi 

teslim edilen ara rapor üzerinden yapılacaktır. 

 

05 Mayıs 2017 
Tez Taslağı gönderimi  

 Bitirme tezi bölüm web sayfasında tanımlanmış olan yazım kurallarına göre hazırlanır. (Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu)  

 Bitirme ödevi-II dersini alan öğrenciler jüri üyelerine elektronik ortamda hazırlamış oldukları pdf formatındaki tez taslaklarını 05 Mayıs 

2017Cuma günü 23:59’a kadar e-posta ile: 

o Bitirme ödevi danışmanına, 

o Bitirme ödevi jüri üyelerine, 

o Bitirme ödevi komisyonuna göndermelidir. 

 Tez taslaklarını belirtilen tarih ve saate kadar göndermeyen öğrenciler bahar yarıyılı final sunumlarına katılamayacaktır ve otomatik 
olarak bütünleme sınavına kalacaktır. 

mailto:sduehmbitirme@gmail.com
http://muhendislik.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/152/files/bitirme-odevi-rapor-kilavuzu-10052013.docx


10 Mayıs 2017 
Sunum Programının İlanı 

 Sunum tarihi ve sunum şekline (Sözlü Sunum/Poster Sunum) bitirme ödevi danışmanı karar verir. 

 Bitirme ödevi bahar yarıyılı final sunum programı ilan edilir. 

 

12 Mayıs 2017 
Bitirme Ödevi Bahar Yarıyılı Final Sunumları 

 Bitirme ödevi çalışmalarına ait final sunumları belirtilen tarihte yapılır. 

 Bölüm web sayfası doküman arşivinde bulunan Bitirme Ödevi Değerlendirme Formundaki ilgili kısımlar öğrenci tarafından 

doldurulmalı, sunum tarihinde getirilmeli ve EHM bitirme ödevi komisyonu üyelerine teslim edilmelidir. 

 Bitirme ödevi dersi bahar 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. 

 

15-18 Mayıs 2017 
EHM Bitirme Ödevi Seminer Günleri 

 Başarılı bitirme ödevi çalışmaları EHM Bitirme Ödevi Seminer Günleri kapsamında en iyi bitirme ödevi çalışması ödülüne danışmanları 

tarafından aday gösterilir. 

 Aday gösterilen çalışmalar çalışma konusu dikkate alınarak EHM bitirme ödevi komisyonu tarafından anabilim dallarına ayrılır. 

 Her bir anabilim dalı için farklı bir değerlendirme jürisi ilan edilir. 

 Seminer sunumları sözlü sunumlar şeklinde yapılır. 

 Her bir anabilim dalındaki en başarılı çalışma jüri tarafından belirlenir. 

 

15-17 Mayıs 2017 
Tez Taslaklarının Kontrolü 

 Bitirme tezlerinin yazım kurallarına uygunluğu EHM bitirme ödevi komisyonu tarafından kontrol edilir. Bu nedenle, hazırlanmış olan 

bitirme tezi taslakları çıktısı alınarak (spiral ciltli halde) görevli bitirme komisyonu üyesi tarafından kontrol edilir. Yazım kurallarına 

uygun bir şekilde hazırlanmış olan bitirme tezleri komisyon tarafından onaylanır. 

 

 



17 Mayıs 2017 
Bitirme Ödevi Bahar Yarıyılı Final Notlarının İlanı 

 Bahar yarıyılı 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.  

 

17 Mayıs – 02 Haziran 2017 
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.  

 Teslimler EHM Bitirme Ödevi Komisyonuna yapılmalıdır. 

 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 adı-soyadı bilgileri bulunmalıdır.  

 Bitirme tezlerini zamanında teslim edilmemesi durumunda öğrenci final değerlendirmesinden başarısız olur ve bütünleme sınavına 

girmek durumundadır. 

 

09 Haziran 2017 
Bitirme Ödevi Bahar Yarıyılı Final Notlarının Resmi İlanı 

 Bahar yarıyılı final sunumları sonucunda danışman ve jüri üyelerinin değerlendirme notlarının ortalamaları alınır ve öğrenci bilgi 

sisteminde ilan edilir.  

 Final değerlendirmesi sonucunda başarısız olan öğrenciler aynı sınav koşullarında bütünleme sınavına girmek zorundadır.  

 


