
GTÜ Bilgisayar Mühendisliği 

2016 – 2017 Öğretim Yılı Güz Donemi BİL591, BİL592, BİL691 ve BİL692 Derslerine 

İlişkin Kurallar ve Sunum Planı 

 

Seminer Kuralları: 

 

Genel : 
Seminer programları, her ders yarı yılında yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yapmayı planladıkları, 

tez çalışmalarına yardımcı olabilecek konularda araştırma yapıp, dönem boyunca yaptıkları bu çalışmaları 

bölüm öğrenci ve elemanları ile sunum yaparak paylaşabilmelerine olanak sunmak amacı ile 

düzenlenmektedir. 

 

Amaç : 
Dersin amacı, öğrenciyi tez çalışmalarına hazırlamak ve yapılan çalışmaları sunabilme becerisi 

kazandırmaktır. 

 

Ders İçerikleri : 
Seminer derslerinin içerikleri aşağıda verilen örneklerle sınırlı olmamakla beraber yapılması planlanan tez 

ilerlemesine katkıda bulunabileceği düşünülerek aşağıda verilen içeriklerin izlenmesi tavsiye edilir. 

 
BIL 591: Çalışılan konu üzerine literatür taraması ve yönelilen alan 

BIL 592: Üzerinde tez yapılacak konu ve bu konu üzerine öğrencinin yaptığı çalışmalar  

BIL 691: Çalışılan konu üzerine literatür taraması ve tezin konusunun literatürle olan eksikleri nasıl 

tamamlayacağı 

BIL 692: Tez konusunda yapılan işler ve bu konuda yazılan teknik rapor ya da konferans makalesinin 

sunumu 

 

Dönem içi Gelişim :  
1. Öğrenciler dönem başında seminer moodle sayfasına üye olacaklardır. 

2. Dönemin ilk 6 haftası konuların belirlenmesine ayrılmış olup, öğrenciden danışmanı ile birlikte 

dönemin 7. Haftasının pazartesi gününe (31 Ekim 2016) kadar belirlenen konunun online form 

kullanılarak bildirilmesi beklenmektedir. 

(Online form: http://goo.gl/forms/vaq5RFRplW) 

3. Dönemin 8. haftası içerisinde öğrencilerin seminer sunumlarını yapma sıraları ile sunum tarihleri 

belirlenerek duyurulur. 

4. Seminer sunumları, dönemin 13. haftası ile 2. final haftası arasında haftada 1 gün olmak üzere 

düzenlenip genellikle hafta başına 8 ila 10 sunum yapılacak şekilde planlanır, sunumlar yüksek 

lisans öğrencileri için 20, doktora öğrencileri için 30 dakikayı aşmayacak şekilde hazırlanılarak 

sunulur. 

5. Seminer raporlarının ilk hali dönemin 15. Haftasının pazartesi gününe (26 Aralık 2016) kadar 

moodle sayfasına yüklenecektir. 

6. Seminer raporlarının danışman görüşlerinden sonra düzeltilmiş hali dönemin 17. Haftasının cuma 

gününe (13 Ocak 2017) kadar moodle sayfasına yüklenecektir. 

7. Öğrencilerin dönemin 17. Haftasının cuma gününe (13 Ocak 2017) kadar seminer raporlarını 

danışmanları ile bölüm sekreterliğine 1 er kopya olarak sunmaları gerekmektedir. 

8. Seminer raporu ieee / acm formatında ve 6 ile 12 sayfa arasında olacaktır. 

9. Seminer dersini alan bütün öğrencilerin sunumlara katılması zorunludur. Belirlenen tarihlerde 

seminer konularını sunmayan, seminer sunumlarını yapmayan, seminerlere katılmayan ve seminer 

raporlarını vermeyen öğrenciler dersten yetersiz sayılarak “F” notu ile değerlendirilirler. 

http://goo.gl/forms/vaq5RFRplW

