Bitirme Çalışması Alt Süreci İş Akış Şeması

Lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilerin birinci sınıfın tüm
derslerinden başarılı olmaları gerekir. İlgili bölümce altıncı yarıyılın
sonunda bitirme çalışması yapmak isteyen öğrencilere bitirme çalışması
konusu verilebilir.
Bitirme çalışmasını almak isteyen öğrenci; ilgili bölüm başkanlığından
temin edeceği bitirme çalışması başvuru ve değerlendirme formunu
doldurarak yarıyılın ilk iki haftası içinde veya lisans öğrencileri için
altıncı yarıyılın, 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.

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. 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, en geç
öğrencinin normal eğitim-öğretim planındaki yedinci yarıyıl veya onu izleyen yarıyılların derslerinin sona
erdiği günün mesai saati 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 girebilir.

Üç asil ve iki yedek üyeden oluşan jüriler; bölüm başkanlığınca anabilim
dalları ve gerektiğinde anabilim dalları dikkate alınarak fakülte ve
yüksekokul yönetim kuruluna önerilir ve bu kurulda kesinleşir.

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.

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 yanlışlıkları düzeltilmek
üzere gerekçesiyle birlikte bitirme çalışması iade edilen öğrenci,
çalışmasını bulunduğu yarıyılı izleyen ilk yarıyılda tamamlar.
Öğrenci isterse yeni bir bitirme çalışması konusu da alabilir.

Jüri, öğrencinin başarı notunu, bitirme çalışmasını sözlü sunuş ve
savunmasından sonra bölüm başkanlığına Kabul edilmiş olan
çalışmanın başarılı sayılması için, jüri üyelerinin sözlü sunuş ve
savunma için verdikleri notların ortalamasının en az CC olması
gerekir. Bitirme çalışması başarı notu, bitirme çalışması notu ile
sunuş ve savunma notunun aritmetik ortalamasıdır. Sözlü sunuş
ve savunmada başarısız olan öğrenciler, takip eden dönemde
tekrar aynı konuda sunuş ve savunma sınavına girebilir.

