
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

2019 - 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 

 

BİTİRME ÇALIŞMASI İŞLEYİŞİ 

Sadece 2019 - 2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılında geçerli olacak Bitirme çalışması işleyişi 
ve değerlendirme kriterleri aşağıda sunulmuştur. 
 
A. İLK TESLİM SÜRECİ 
 

1. Bitirme Çalışmaları Fakülte Tez Yazım Kılavuzuna uygun bir formatta hazırlanacaktır. 
2. Bitirme çalışmaları B tipi / ödev teslimi şeklinde tamamlanacaktır. 
3. Hazırlanan çalışma, bitirme çalışması danışmanının e-destek sisteminde bitirme çalışması 

dersi sayfasında açacağı ödev linkinden sisteme yüklenecektir. 
4. Sisteme yükleme sorunlarında bitirme çalışması danışmanına e-posta üzerinden de teslim 

edilebilir. 
5. Çalışma Word ortamında hazırlanacak olup, dosya format vb. sorunlar oluşmaması için e-

destek sistemine tercihen pdf dosya formatında (tüm sayfalar tek bir pdf içerisinde olacak 
şekilde) yüklenmesi uygun olacaktır. Ayrıca, dosya boyutu büyük olanlar ve ek dökümanlar 
sunmak isteyenler zip ya da rar formatında sıkıştırılmış olarak da yükleyebilir. 

 
 
 
B. DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 
 
İlk Teslim için son tarih      : 12 Haziran 2020 
Öğretim elemanları için ilk teslim ön değerlendirme son tarihi : 19 Haziran 2020 
Düzeltilmiş çalışmaların yüklenmesi için son tarih   : 26 Haziran 2020 
 
 
 
 
C. DEĞERLENDİRME SONRASI ONAYLI TESLİM 
 

Değerlendirme aşamasını 
başarıyla tamamlayan ve 
düzeltme ihtiyacı olmayan 
çalışmalar için; 

Danışman, Bitirme çalışmasını pdf formatında son halini, 
havacilik.kou@gmail.com e-posta adresine gönderim sağladığı 
durumda çalışmanın onaylandığı kabul edilecektir. 

Değerlendirme aşamasında 
başarısız olan öğrenciler, 

Bitirme çalışması süre içerisinde göndermeyen ve/veya  
danışman tarafından değerlendirme sonucu başarısız sayılanlar 
Bitirme Çalışması dersinden başarısız sayılacaktır. 

 
 
 

Bahar Yarıyılı Dersleri ve Bitirme çalışması için yıl sonu sınav 
sonuçlarının ilanın son günü  

03 Temmuz 2020 
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BİTİRME ÇALIŞMASI DEĞERLENDİRME ESASLARI 
 
 

  En 

Fazla 

Puan 

Verilen 

Puan 

Ölçüt 1: Ön 

Değerlendirme (%20) 

1. Tez danışmanı ile periyodik görüşmeler yapıldı 

mı? (10p) 
20 Puan 

 

2. Çalışmasını zamanında teslim etti mi? (10p)  

Ölçüt 2: 
Gerçekleştirme (%30) 

1. Aşağıdaki üç husustan biri veya daha 
fazlası bitirme çalışmasında var mı? (20p) 

30 Puan 

 

i. Çalışmada öğrencinin kendisi bir probleme 
karşı çözüm, öneri ya da fikir geliştirmiş mi? 

 

ii. Öğrenci lisans öğretimi boyunca aldığı 
derslerden kazandığı bilgi ve birikimi problem 
çözümünde kullanabilmiş mi? 

 

iii. Staj dönemindeki kazanımlarından bitirme 
çalışmasında faydalandı mı? 

 

iv. Çalışma konusunu üzerine bir havacılık 
uygulaması yapıldı mı? 

 

2. Çalışmanın önceki çalışmalar ile benzerlik 
oranı %15’in altında mı?(10p) 

 

Ölçüt 3: Bitirme 
Çalışması Metni (%50) 

1. Çalışma, yazım kılavuzuna uygun yazılmış mı? 
(10p) 

50 Puan 

 

2. Yapılmış olan literatür çalışması konu ile ilgili 
ve yeterli mi? (8p) 

 

3. Özet ve sonuç bölümü çalışmayı yeterli şekilde 
açıklıyor mu? (8p) 

 

4. Özet ve sonuç bölümü öğrencinin kendi 
cümlelerinden oluşuyor mu?(8p) 

 

5. Atıfta bulunma doğru ve yeterli mi? (8p)  

6. Kullanılan grafik ve diyagramlar yeterli görsel 
kalitede ve açıklayıcı mı? (4p) 

 

7. Açık ve anlaşılır bir anlatım kullanılmış mı? 
(4p) 

 

 


