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BİTİRME ÖDEVİ DERSİ 

2020-2021 BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 

 

05 Mart 2021 

Bitirme Ödevi Danışman Seçimi Son Tarihi 

• Bitirme Ödevi danışmanı belirleme işlemleri tamamlanır. 

• Bitirme Ödevi Başvuru Dilekçesi pdf formatında bitirmeehm@sdu.edu.tr adresine gönderilmelidir. 

 

12 Mart 2021  

Bitirme Ödevi Nihai Listenin İlanı için Son Tarih 

• Bitirme Ödevi danışman/konu listesi bölüm web sayfasında ilan edilir. 

• 2020-2021 Bahar Yarıyılında uzaktan eğitim sebebiyle jüri uygulaması kaldırılmıştır. 

 

07 Nisan 2021 

Birinci Ara Rapor Ön Kontrolleri için Son Gönderim Tarihi 

• Bitirme Ödevi ara raporu bölüm web sayfasında tanımlanmış olan yazım kurallarına göre hazırlanır. (Bitirme Ödevi Ara Rapor Yazım Kılavuzu) 

• Hazırlanan Bitirme Ödevi birinci ara raporları en geç 07 Nisan 2021 Çarşamba günü içerisinde Bitirme Ödevi danışmanına (grup olarak yapılan 

çalışmalarda sadece grup lideri tarafından) e-posta yolu ile ulaştırılır. Danışman tarafından ara raporların içeriği ve ara rapor yazım kılavuzuna 

uygunluğu denetlenir. 

 

11 Nisan 2021 

Birinci Ara Rapor Gönderimi için Son Tarih 

• Bitirme Ödevi birinci ara raporlarında danışman ön kontrollerinden sonra gerekli düzeltmeler yapılır. 

• Elektronik ortamda hazırlanmış olan ara raporların pdf formatındaki nihai halleri 11 Nisan 2021 Pazar günü 23:55’e kadar (grup olarak yapılan 

çalışmalarda sadece grup lideri tarafından) e-posta yolu ile Bitirme Ödevi danışmanına gönderilmelidir. 

• Ara raporların pdf formatındaki nihai hali 11 Nisan 2021 Pazar günü 09:00-23:55 saatleri arasında (grup olarak yapılan çalışmalarda tüm grup üyeleri 

tarafından bireysel olarak) OBSye yüklenmelidir.  

• Bitirme Ödevi dersi bahar yarıyılı ara sınav notları sadece Bitirme Ödevi danışmanı tarafından verilecek ve ara sınav notu değerlendirmesi teslim edilen 

birinci ara rapor üzerinden yapılacaktır. 

mailto:bitirmeehm@sdu.edu.tr


 

13 Haziran 2021 

İkinci Ara Rapor Ön Kontrolleri için Son Gönderim Tarihi 

• Bitirme Ödevi ara raporu bölüm web sayfasında tanımlanmış olan yazım kurallarına göre hazırlanır. (Bitirme Ödevi Ara Rapor  Yazım Kılavuzu) 

• Hazırlanan Bitirme Ödevi ikinci ara raporları en geç 13 Haziran 2021 Pazar günü içerisinde Bitirme Ödevi danışmanına (grup olarak yapılan 

çalışmalarda sadece grup lideri tarafından) e-posta yolu ile ulaştırılır. Danışman tarafından ara raporların içeriği ve ara rapor yazım kılavuzuna 

uygunluğu denetlenir. 

 

17 Haziran 2021 

İkinci Ara Rapor Gönderimi için Son Tarih 

• Bitirme Ödevi birinci ara raporlarında danışman ön kontrollerinden sonra gerekli düzeltmeler yapılır. 

• Elektronik ortamda hazırlanmış olan ara raporların pdf formatındaki nihai halleri 17 Haziran 2021 Perşembe günü 23:55’e kadar (grup olarak yapılan 

çalışmalarda sadece grup lideri tarafından) e-posta yolu ile Bitirme Ödevi danışmanına gönderilmelidir. 

• Ara raporların pdf formatındaki nihai hali 17 Haziran 2021 Perşembe günü 09:00-23:55 saatleri arasında (grup olarak yapılan çalışmalarda tüm grup 

üyeleri tarafından bireysel olarak) OBSye yüklenmelidir.  

• İkinci ara raporlarını belirtilen tarih ve saate kadar göndermeyen öğrenciler güz yarıyılı bütünleme sınavına girmek zorundadır. 

 

20 Haziran 2021 

Bitirme Ödevi Bahar Yarıyılı Final Notlarının Resmi İlanı 

• Bahar yarıyılı sonunda danışmanın verdiği değerlendirme notları öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir. 

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

*Bu çalışma takvimi Pandemi Dönemi eğitim-öğretim şartları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu sebeple değerlendirme ve notlandırma aşamasında jüri 

uygulaması olmayacaktır. 

 


