
BİTİRME ÖDEVİ I DERSİ 

2017-2018 GÜZ YARIYILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 

16 Ekim 2017 
Bitirme Ödevi Jüri Listelerinin İlanı 

 Bitirme ödevi jürileri danışmanlar tarafından belirlenir.  

 Toplu liste bitirme ödevi komisyonu tarafından ilan edilir 

 

12 Kasım 2017 
Birinci 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 12 Kasım 2017 Pazar günü 23:59’a kadar e-posta ile: 
o Bitirme ödevi danışmanına,  
o Bitirme ödevi jüri üyelerine,  
o Bitirme ödevi komisyonuna (bitirmeehm@sdu.edu.tr) gönderilmelidir. 

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

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

 

28 Aralık 2017 
İkinci ara rapor gönderimi 

 İkinci ara raporlar elektronik ortamda hazırlanmalı ve pdf formatında olmalıdır.  

 Ara raporlar 28 Aralık 2017 Perşembe günü 23:59’a kadar e-posta ile:  
o Bitirme ödevi danışmanına,  
o Bitirme ödevi jüri üyelerine,  
o Bitirme ödevi komisyonuna (bitirmeehm@sdu.edu.tr) gönderilmelidir.  

 Ara raporlarını belirtilen tarih ve saate kadar göndermeyen öğrenciler güz yarıyılı final sunumlarına katılamayacaktır. 

 



29 Aralık 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. 

 

8 Ocak 2018 
Bitirme Ödevi Güz 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 danışman hocalara 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 Ocak 2018 
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. 
 

 

 


