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Elektronik Mühendisliği öğrencilerinden Bitirme Çalışması I ve II dersini alanların dikkat etmesi 
gereken tarihler ve kurallar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
 
Bu dersin amacı, derslerde ve stajlarda bir miktar mesleki bilgi ve tecrübe sahibi olan öğrencilerimize 
proje geliştirme ve gerçekleştirme yeteneğinin kazandırılmasıdır. Bu yüzden “projelerin yaşam 
döngüsü” içerisindeki  

 Savunma: Proje fikrinin potansiyel müşteriye sunulması ve kabul ettirilmesi, 

 Gerçekleştirme: Projenin verilen zaman planı ve bütçeye göre gerçekleştirilmesi, 

 Raporlama: Proje aşamalarının gelişiminin müşteriye düzgün bir şekilde raporlanması, 

 Teslimat: Proje çıktısının müşteriye zamanında ve taahhütleri yerine getirecek biçimde teslim 
edilmesi veya sunulması süreçlerini öğrencilerimizin yaşamasını arzu etmekteyiz. Projelerin 
yürütücüleri olarak gerekli işlemlerin yapılması ve tarihlerin tutturulmasından öğrenciler 
sorumludur. Proje danışmanları öğrencilerin sadece danışmanıdır; proje yürütücülerine 
teknik ve idari konularda yol göstermekle yükümlüdürler ama projenin başarısından sorumlu 
değildirler. 

 
Genç proje yürütücülerimize başarılar dileriz. 
 
 

No Açıklama Son Tarih 

1 Öğrencilerin bir öğretim üyesi ile bitirme çalışması 
konusunda anlaşarak “LİSANS BİTİRME ÇALIŞMASI I KONU 
BİLDİRİM FORMU”ndan 2 (iki) nüsha doldurarak Bölüm 
Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. 

 
22 Eylül 2017 Cuma saat 17:00 
 
(dönemin 2. Haftası) 

2 Bitirme Çalışması II dersini alanların “LİSANS BİTİRME 
ÇALIŞMASI II KONU BİLDİRİM FORMU”ndan 2 (iki) nüsha 
doldurarak Bölüm Sekreterliğine teslim etmeleri 
gerekmektedir.  

22 Eylül 2017 Cuma saat 17:00 
 
(dönemin 2. Haftası) 

3 Öğrenciler, iki dönem sürecek bitirme çalışmasının 
amacını, kapsamını, iş adımlarını, zaman planını ve 
gerekiyorsa bütçesini açıkladıkları bir sunum hazırlayacak 
ve kendilerine atanan jüri önünde savunacaklardır. 
Sunum süresi her proje için azami 10 dakika 
olacaktır.(Bitirme Çalışması II öğrencileri ön sunum 
yapmayacaklardır.) 

 
6 Ekim 2017 Cuma 
 
(dönemin 4. haftası) 

4 Öğrenciler, dönem içerisinde yaptıkları faaliyetleri 
anlatacakları Bitirme Çalışması – I  ve II  Raporu’nu GTU 
Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu kurallarına 
uygun bir formatta hazırlayarak Bölüm Sekreterliğine 3 
(üç) nüsha basılı olarak (ciltlenmiş) ve bir tane de CD 
içinde sunacaklardır. Bu aşamayı gerçekleştiremeyen 
öğrenciler sunum yapmayacaklardır. 

 
15 Aralık 2017 Cuma 17:00 
 
(dönemin 14. haftası) 

5 Öğrenciler, Bitirme Çalışması – I ve II sunumlarını 
kendilerine atanan jüri önünde yapacaklardır. Bitirme 
Çalışması – I ve II dersinden öğrencinin aldığı not bu 
sunum sonucunda juri tarafından belirlenecektir. 

25 Aralık 2017 Pazartesi 
 
(Dönem sonu sınavlarının ilk 
günü) 



 


