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7. yarıyıla gelmiş 
öğrencilere bitirme 

projesi bilgilendirme 
maili atılır.

IE 4197 dersini 
alabilecek durumda 
olan öğrenciler proje 
gruplarını oluşturur. 

Proje Grupları yetkinlik 
alanlarına göre öğretim 

elemanları ile iletişime geçer 
ve danışmanlarını belirler. 

Ders kayıtları 
başladığında öğrenciler 
proje danışmanı üzerine 

kayıt olur.

Danışman 
belirlendi mi?

Evet

Hayır

Koordinatör tarafından proje 
grubuna, bölüm öğretim 

elemanları arasından uygun 
olan bir danışman atanır.

Danışman ve proje grubu ilk 
toplantılarını yapar ve proje 

konusu ile çalışma planını belirler. 
Çalışmalar bu plana göre 

yürütülür.

Vize haftasında proje 
grubu danışmana ara 

raporunu teslim eder ve 
ara sunumu gerçekleştirir.

Danışman ara raporu ve 
ara sunumu 

değerlendirme formlarını 
kullanarak notlandırır.

Danışman proje 
öğrencilerin notunu 
BYS sistemine işler.

Proje grubu dönem 
sonuna kadar 

çalışmalarına devam eder, 
final raporu ve final 
sunumu hazırlar.

Ders koordinatörü, tüm öğrencilere 
bitirme projesi hazırlanması konusunda 

genel bilgilendirmeler yapar. Dönem 
boyunca öğrencilere, proje hazırlama 
teknikleri konularında eğitimler verir.

Öğrenciler hazırladıkları 
plana göre projeleri 
üzerinde çalışır, ara 
raporu ve sunumu 

hazırlar.

Proje grubu dönem 
sonunda, hazırladıkları 

final raporunu ve 
sunumunu danışmana 

gönderir.

Danışman proje final 
raporunu bitirme projesi 
yazım kurallarını dikkate 

alarak okur.

Final sunumları için bölüm 
öğretim elemanları 

arasından juriler ve sunum 
yapılacak yer ve zaman 

bilgileri belirlenir.

Proje grupları, jüri üyeleri 
ve danışmanlarına, proje 

sunumlarını yapar. 

Proje sunum bilgileri, hem bölüm 
öğretim görevlilerine, hem de 

proje öğrencilerine mail atılırak 
bilgilendirilir.

Düzeltme 
yapılması gerekli 

mi?

Proje grubu danışmanın 
okuduğu raporda belirtilen 

düzeltmeleri yapar ve 
danışmana tekrar 

gönderir.

Evet

Hayır

Proje danışmanı final 
raporunu değerlendirme 

formlarına göre 
değerlendirir.

Sunum sırasında her jüri, 
sunum değerlendirme formlarını 

kullanarak proje gruplarını 
değerlendirir ve formları 
koordinatöre teslim eder.

Jürilerden toplanan sunum 
değerlendirme formlarına 
göre her proje grubunun 
sunum notu belirlenir ve 

danışmana iletilir.

Danışman, proje grubu 
öğrencilerinin final notunu, final 

raporu, sunumu ve her öğrenci için 
yıl içi performans notu göz önüne 

alarak hesaplar.

Danışman, belirlediği final 
notlarını her öğrenci için 

BYS sistemine girer.
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