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1. İLGİLİ YÖNETMELİK MADDESİ 
 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV,  
DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ İŞLERİ YÖNETMELİĞİ 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Bitirme Çalışmalarına İlişkin Esaslar ve Değerlendirme 

                Bitirme çalışmasının konusu 
                Madde 28 — (Değişik:RG-26/07/2009-27300) Lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere; bitirme 
çalışması dersine yazılabilmenin ön şartı başka bir derse bağlı değilse, ayrıca bir şart aranmadan altıncı yarıyılın 
sonunda bitirme çalışması konusu verilebilir. 
                Önlisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere ön şart aranmaksızın üçüncü yarıyılın sonunda bitirme 
çalışması konusu verilebilir. 
                Bitirme çalışmasını almak isteyen öğrenci; ilgili bölüm başkanlığından temin edeceği "Bitirme 
Çalışması Başvuru ve Değerlendirme Formu"nu doldurarak yarıyılın ilk iki haftası içinde veya lisans öğrencileri 
için altıncı yarıyılın, eğitim ve meslek yüksekokulu öğrencileri için ise üçüncü yarıyılın sınavları sonunda bölüm 
başkanlığına teslim eder. Bu formlar bölümce incelenir ve bitirme çalışması yapacak öğrencilerin yöneticileri 
belirlenerek en geç yarıyılın üçüncü haftası sonuna kadar ilan edilir. Mimarlık bölümünde, yönetici için belirtilen 
görevler bir grup öğretim üyesi veya öğretim görevlisi tarafından yürütülebilir. 
                Bitirme çalışmasının teslimi ve değerlendirilmesi 
                Madde 29 — Bitirme çalışması, metin kısımları daktilo veya bilgisayar ile A4 formundaki kağıda 
yazılmış, ekleri standart boyutlara uygun olarak hazırlanmış ve dosyalanmış üç nüsha halinde ilgili bölüm 
başkanlığına teslim edilir (mimarlık ve iç mimarlık bölümlerinde ilgili bölüm başkanlıkları tarafından belirlenen 
çizim standartlarına uyulur). Bu süre içinde bitirme çalışmasını yapıp teslim edemeyen öğrenci o yarıyıl bitirme 
çalışmasından başarısız sayılır ve takip eden ilk eğitim-öğretim yarıyılında yeniden bitirme çalışmasına yazılır. 
Bu yazılmada öğrenci dilerse ilk konuya devam edebilir. Bitirme çalışması, öğrencinin normal eğitim-öğretim 
planındaki yedinci yarıyıl veya onu izleyen yarıyılların en geç son günü derslerin sona erdiği günün mesai 
saatinin bitimine kadar teslim edilir. Ancak zorunlu hallerde ve ilan edilmek şartıyla bu süre, bölüm 
başkanlığınca uzatılabilir. 
                Beklemeli öğrenciler, bitirme çalışmasını almaya hak kazandıklarında, güz yarıyıl başında konuyu alıp 
aynı yarıyıl sonunda sınavına girebilirler. 
                Jüriler ve değerlendirme 
                Madde 30 — Jüriler bölüm başkanlığınca anabilim dalları ve gerektiğinde yakın anabilim dalları 
dikkate alınarak fakülte ve yüksekokul yönetim kuruluna önerilir ve bu kurulda kesinleşir. Yönetici, üç asıl ve 
iki yedek üyeden oluşan jürinin tabii üyesidir. Jüri başkanı akademik ünvanı en kıdemli olan üyedir. Diğer 
durumlarda bitirme çalışmasının yöneticisi jüri başkanıdır (mimarlık ve iç mimarlık bölümlerinde jüri en az beş 
öğretim üyesi veya görevlisinden oluşur). 
                Bölüm başkanlığı teslim tarihini izleyen üç gün içinde bitirme çalışmasını jüri üyelerine gönderir. Jüri 
çalışmayı bir hafta içinde inceler ve kabul edilip edilmeyeceğine karar verir. Çalışmanın kabul edilmiş sayılması 
için jüri üyelerinin verdiği notların ortalamasının ayrı ayrı en az (CC) olması gerekir. Eksik ve yanlışların 
düzeltilmesi gerekçesi ile başarısız sayılan bir çalışmayı, öğrenci bulunduğu yarıyılı izleyen ilk yarıyılda 
tamamlar. Öğrenci isterse yeni bir bitirme çalışması konusu da alabilir. 
                Bitirme çalışması kabul edilen öğrenci, çalışmasını jüri üyeleri önünde dinleyicilere açık ve sözlü 
olarak, bölüm başkanlığının sınav dönemi veya bu dönemi izleyen ilk haftası içinde belirleyeceği bir gün, saat ve 
yerde savunur. Sözlü sunuş ve bitirme çalışması ile ilgili savunma en çok kırkbeş dakika sürer. 
                Jüri, öğrencinin başarı notunu, bitirme çalışmasını sözlü sunuş ve savunmasından sonra bölüm 
başkanlığına bildirir. Kabul edilmiş olan çalışmanın başarılı sayılması için, jüri üyelerinin sözlü sunuş ve 
savunma için verdikleri notların ortalamasının en az (CC) olması, ayrıca yönetici ve bir başka jüri üyesinin de en 
az (CC) vermiş olmaları gerekir. Bitirme çalışması başarı notu, bitirme çalışması notu ile sunuş ve savunma 
notunun aritmetik ortalamasıdır. (Değişik son cümle: RG-09/12/2006-26371) Sözlü sunuş ve savunmada 
başarısız olan öğrenciler, mezuniyet ve bütünleme sınav dönemlerinde tekrar aynı konuda sunuş ve savunma 
sınavına girebilirler. 
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2. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME 
PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ 

 
 

A. Genel Hükümler 
 

1. Bitirme Projesi’ne yazılan öğrencilere, Tasarım Projesi dersinde yapılan öğrenci-
öğretim elemanı paylaşımı dikkate alınarak, ilgili yönetmelikte belirtilen ilk üç 
haftalık süre içerisinde bir danışman atanır. 

2. En geç Dördüncü hafta içerisinde Bitirme Projesinin konusu belirlenir. Bitirme 
Projesinin konusu, Tasarım projesinde yapılan çalışmaların devamı olabileceği gibi, 
tümüyle yeni bir konu da olabilir. 

3. Bitirme Projesinin konusu Bölüm Program Çıktılarını karşılamanın yanı sıra aşağıdaki 
özelliklerden en az birini sağlamalıdır. 

a. Bir sistemin tasarım ve donanım olarak gerçeklenmesi.     
b. Bir konun teorik incelenmesi ve sonuçlandırılması.  
c. Bir sistemin tasarımı ve yazılım ortamında gerçeklenmesi 
d. Endüstriyel bir projenin bir parçasının gerçeklenmesi. 

 
4. Beşinci haftanın sonuna kadar öğrenci (veya grup çalışmasıysa gruptaki öğrenciler) 

gerekli çizimleri, formülasyonları, yöntemleri ve tahmini sonuçları kapsayacak 
şekilde yapacakları çalışmanın detaylarını gösteren bir ön tasarım raporunu Bitirme 
Projesi danışmanlarına sunarak ve yapılabilirlik onayı alırlar. Eğer Tasarım Projesi 
dersinde hazırlanan tasarıma Bitirme Projesinde devam edilecekse bu durum 
kesinleştirilir. 

5. İzleyen haftalarda öğrenci/öğrenciler her hafta en az bir defa olmak üzere önceden 
belirlenen bir gün ve saatte Bitirme Projesi danışmanlarını görüp, çalışmalarıyla ilgili 
bir ilerleme raporu sunar ve onaylatırlar. Bu rapor haftalık dilimler halinde 
hazırlanmış bir form şeklinde olabilir. Örnek bir Bitirme Çalışması Öğrenci Takip 
Formu ekte verilmektedir. 

6. Bitirme Projesinin hazırlanmasında öğrenciler Lisans Laboratuarlarından 
faydalanabilir ve bu laboratuarlarda çalışmalarını yürütebilirler. Laboratuarlarda 
görevli teknisyenler, Bitirme Projesi yapan öğrencilere Danışmanlarında onayı ile 
gerekli kolaylık ve yardımı gösterir. 

7. Bitirme Projesini tamamlayan öğrenciler Bölüm Web Sayfasında yer alan Bitirme 
Projesi Yazım Kılavuzuna göre hazırladıkları Bitirme Projesi kitapçıklarını 
Akademik Takvimde ilan edilen süre içerisinde PDF formatında bölüm web 
sayfasında yer alan Bitirme Projesi teslimi ara yüzünden ON-LINE olarak Bölüm 
Başkanlığına teslim ederler. 

8. PDF formatında teslim edilen kitapçıklar Lisans Program Koordinatörlüğü 
tarafından Bitirme Projesi Ön Değerlendirme Formuna uygun olarak kontrol edilir. 
Bitirme Projesi Ön Değerlendirme Formunda belirtilen hususlara uymayan ve 
gerekli teslim koşullarını sağlamayan bitirme kitapçıkları kabul edilmeyerek ilgili 
öğrencilere ve Bitirme Danışmanına durum bildirilir.  
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9. Bitirme kitabının kabul edilmediği bilgisi kendisine iletilen öğrenciler 3 gün 
içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak kitapçığı tekrar on-line olarak teslim edip 
Lisans Program Koordinatörlüğü tarafından yeniden incelenmesini isteyebilir. 

10. Yukarıda açıklanan Ön Denetimi geçen öğrenci Bitirme Projesi Teslim Tutanağında 
Bitirme Kitabını kurallara uygun olarak hazırladığını beyan edip imzalar ve Bitirme 
Danışmanının onayını da aldıktan sonra son şekli verilmiş bitirme kitapçığını ON-
LİNE ara yüzden PDF olarak son defa teslim eder. Bitirme kitapçıklarının PDF 
dosyaları daha sonra bölüm web sayfasında erişime açık WEB-Kütüphanede 
yayınlanır. Ön denetimi geçen bitirme kitapçıklarının basılı karton ciltli 3 kopyası 
dönemsonu sınavlarının ilk haftası içerisinde Bölüm Başkanlığına teslim edilir. 

11. Bitirme Çalışmaları, dönemsonu sınavlarının son 2 veya 3 günü boyunca bölüm giriş 
koridorunda sergilenir. Mühendislik Günleri olarak isimlendirilen bu sürede 
öğrenciler yaptıkları çalışmaları özetleyen 100 cm X 100 cm boyutunda bir poster 
hazırlar ve sağlanan stantlara asarlar. Gerçekleştirilen pratik çalışmalar ilgili 
posterlerin bulunduğu stantların önüne kurulup çalışır vaziyette tutulur. Poster ve 
pratik çalışma stantları ziyaretçilere ve değerlendirmeye açık olarak Mühendislik 
Günleri süresince mesai saatlerinde hazır halde tutulur. Gerektiğinde bu alanda bir 
seyyar projeksiyon cihazı bulundurularak Power Point sunumu yapılmasına olanak 
sağlanır. 

12. Sınav jürisi üyeleri öğrencinin yaptığı çalışmayı kitapçığın PDF dosyası veya basılı 
kopyası üzerinden inceler ve Bitirme Stantlarını birlikte dolaşır. İlgili öğrencilerin 
posterler üzerinden yapacakları sunumlarını burada izleyip, değerlendirmelerini de 
burada yaparlar. Değerlendirme daha önceden Bölüm Kurulunca kabul edilen 
Bitirme Çalışması Değerlendirme Formu’na uygun olarak yapılır. 

13. Bitirme Projesi posterlerinin asılacağı stantlar ve pratik çalışmaların sergileneceği 
masalar teknisyenler tarafından en az bir gün önceden kullanıma hazır hale getirilir. 

14. Bölüm Başkanlığı isterse her dönem, öğrencileri motive etmek amacıyla,  Bitirme 
Ödevi değerlendirmeleri sonucunda hem değerlendirme jürisinden hem de 
ziyaretçiler tarafından yapılan değerlendirmelerde başarılı bulunan ilk üç bitirme 
çalışmasına birer Plaket verir.   

 
 

B. Bitirme Projesi Kitapçığının hazırlanması 
 

15. Bitirme kitapçığında başka kaynaklardan yapılan alıntı kaynak gösterilse de %20 
oranını geçmemelidir. Sadece %10 oranında şekil başka kaynaktan kaynak 
gösterilmek koşuluyla alınabilir. Geriye kalan şekiller bizaat çalışmada ortaya çıkan 
ve çalışmayı yapanların çizdikleri açıklama ve sonuç şekillerinden oluşmalıdır. 

16. Alıntı yapılan her şeklin altına nereden, hangi kaynaktan alındığı mutlaka 
yazılmalıdır. İnternetten alınan şekillerde çalışan bağlantı adresi mutlaka 
verilmelidir. 
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17. İnternetten yapılan alıntılarda Bilimsel özelliğe sahip (TÜBİTAK, YÖK, IEEE, 
Ulusal ve Uluslararsı Bilimsel tezler, Bilimsel Dergiler, Uygulama  Kitapları gibi) 
veri tabanları kullanılmalıdır. Bazı gruplarca oluşturulan ve hakem denetimi 
yapılmadan sadece birilerinin doğruluğu belirsiz bilgi veya görüşlerinin yer aldığı  
öğrencilere tez, ödev, proje ve ders notu hazırlama kolaylığı sunan internet 
sitelerinden kesinlikle alıntı yapılmamalıdır. Bu tür kaynaklardan alıntı içeren 
Bitirme Kitapçıkları kabul edilmeyecektir. 

18. Tasarım Projesi Uygulama Yönergesinin 3. Maddesinde belirtilen standart ve 
kısıtlara uyumluluk Bitirme projesinde de geçerlidir. Bu nedenle yapılacak bitirme 
projesinde, çalışmanın konusuna göre, uygulanacak standartlar, ekonomik 
kısıtlamalar, çevre etkisi değerlendirmesi, projenin sürdürülebilir ve üretilebilirliği, 
etik kurallara uygunluğu, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlara yol açıp 
açmayacağı açıkça belirtilmeli ve bitirme projesi kitabına da dâhil edilmelidir. 
Standart ve kısıtları içermeyen Bitirme Kitapçıkları kabul edilemeyecektir. 
 

 
DEĞİŞİKLİKLER: 
 

Bu yönerge 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren Bitirme 
Ödevi savunma sınavlarının poster sunumu şeklinde yapılmaya başlanmasıyla hayata 
geçirilmiştir 

12 Ocak 2011 tarihinde köklü değişiklikler yapılarak 2010-2011 Öğretim yılı Bahar 
Yarıyılı başından itibaren uygulamaya konulmuştur. 

30 Aralık 2011 tarihli Bölüm Kurulu kararı ile bazı değişiklikler yapılmış ve bu 
değişiklikler 30 Aralık 2011 tarihten itibaren uygulanmaya başlamıştır. 

3 Ocak 2012 tarihli Bölüm Kurulu kararı ile Bitirme Projesi Ön Değerlendirme ve 
Bitirme Projesi Değerlendirme Formlarında değişiklik yapılmıştır. 

 
 
3. EKLER 
 

A. Bitirme Çalışması Öğrenci Takip Formu 
B. Standartlar ve Gerçekçi Kısıtlar Formu 
C. Bitirme Çalışması Lisans Program Koordinatörlüğü Ön Değerlendirme formu 
D. Bitirme Çalışması Sınav Jürisi Değerlendirme Formu 
E. Bitirme Çalışması Yazım Klavuzu 

 
 
 
 
 


