
ECZ 501 ve 502: Araştırma Projesi I ve II Dersi 
2017-2018 AKADEMİK YILI 

 
 

Güz Yarıyılı İşleyiş Takvimi 
» Araştırma Projesi Dersi Yönergesinde yer alan SEMİNER-2 “Literatür tarama, proje yazım 

kuralları, bilimsel etik kurallar ve sunum teknikleri” Doç. Dr. Dilek KUL tarafından 04 Ekim 

2017 Çarşamba günü 10:00’da EBA’da yapılacaktır. 

 

» 24 Kasım 2017 tarihine kadar; biri danışmanı, en az biri başka bir Anabilim Dalı'ndan öğretim 

üyesi olmak koşuluyla, 3 kişiden oluşan jüri belirlenmeli ve Eğitim Komisyonu’na "Jüri 

Bildirim Formu (AP-2)" doldurularak bildirilmelidir. 

 

» 15 Aralık 2017 tarihine kadar yazılı olarak ara sınav (makale çevirisi veya yazılı soru-cevap 

olabilir) yapılması ve ara sınav notunun verilmesi gerekmektedir. Yazılı sınav dokümanları 

eğitim komisyonuna teslim edilecektir. 

 

» 5 Ocak 2018 tarihine kadar ilgili jüri üyeleri tarafından onaylanmış ara rapor formları Eğitim 

Komisyonu’na teslim edilmelidir. Ara raporlar (AP-3), öğrencinin danışmanı tarafından 

değerlendirilecek ve final notu olacaktır.  

 

Bahar Yarıyılı İşleyiş Takvimi 
» 13 Nisan 2018 tarihine kadar tez özetleri hazırlanarak “özet ve summary formu” (AP-4) ile 

birlikte Eğitim Komisyonuna teslim edilmeli ve formlar Word formatında komisyona e-posta 
atılmalıdır. Özetler bahar yarıyılı ara sınav notu olarak danışman tarafından 
değerlendirilecektir.  
 

»  Arş. Pro. Tezleri spiralli ve arkalı-önlü olarak 27 Nisan tarihine kadar, jüri üyelerine ve bir 
adet eğitim komisyonuna –toplam 4 adet- verilmiş ve sınav tarih ve saati belirlenmiş olmalıdır. 
Sınav tarih/saatleri 30 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında komisyon üyelerimiz tarafından 
danışmanlarla görüşülerek belirlenecektir. Sınavlar 15-25 Mayıs 2018 haftasında 
yapılacaktır.  
 

» 27 Nisan 2018 tarihine kadar Araştırma Projesi Tezi,  fakültemiz web sayfasında bulunan 
Araştırma Projesi Tez Yazım Kılavuzu esas alınarak, en az 40 sayfa olacak şekilde 
hazırlanarak, danışman ve jüri üyelerine basılı olarak teslim edilecektir.  
 

» 15 Mayıs 2018 tarihinde hazırlanmış olan araştırma projesi posterleri asılacaktır.  
 

» 15-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında danışman ve jüri üyelerinin belirlediği saatte -dışarıdan 

katılımcılara açık olarak- "Lisans Araştırma Projesi Tez Savunma Sınavı" yapılacaktır.  
» 15 Haziran 2018 tarihine kadar savunulmuş olan tezler son hali verilmiş ve basılmış olarak 

jürilere, danışmana ve eğitim komisyonuna olmak üzere toplam 4 basılı- ciltli ve 1 tane de pdf 
formatında e-posta ile teslim edilmelidir. Ciltli nüshalarda onay sayfaları ıslak imzalı olacaktır. 
 

»  Öğrencilerin Arş.Pro. dersi final notu danışmanlarca poster ve tez savunma sınavına göre 
belirlenerek sisteme girilecektir. 

 



**** 2017-2018 eğitim öğretim yılında 4. Sınıfta okuyan öğrencilerin 

“2018-2019 dönemi ECZ501 ve ECZ502 derslerinin Danışman ve 

Konu Seçimi” için 2017-2018 Bahar Döneminde yapılacaklar: 

» 21 Şubat 2018 tarihinde Araştırma Projesi Dersi işleyiş ve uygulamalarının açıklanacağı 

bilgilendirme toplantısı (Seminer-1) yapılacaktır. Geçerli e-posta adresleri yoklama 

listesine yazılacaktır. 1 hafta sonraya transkriptlerinin sınıf başkanı tarafından toplanıp teslim 

edilmesi istenecektir.  

 

» Sınıf sıralaması KTÜ Öğrenci İşleri Dairesinden temin edilecek, transkript getiren öğrencilerle 

teyit edilerek dersi seçecek öğrenci sayısı belirlenecektir. Her öğretim üyesine eşit sayıda 

öğrenci gelecek şekilde sayı belirlenmesi yapılacaktır. 

 

» Tübitak 2209a proje başvuru ihtimalleri düşünülerek ve başvuru tarihinin her yıl 1-31 Mart 

arasında yapılmasından dolayı en geç 1 Mart 2018 günü danışman seçimi açık olarak 

yapılacaktır.  

 

» 25 Mayıs 2018 tarihine kadar konu bildirim formları (AP-1), doldurularak komisyona elden 

teslim edilecek ve e-posta ile Word formatı halinde gönderilecektir.  

1 Mart 2018 Perşembe günü saat 13.00, D-304’te not ortalamasına göre 4.sınıf 

öğrencilerimiz tarafından Proje Danışmanı belirlenmesi yapılacaktır. 

 

25 Mayıs 2018’e kadar danışmanlar tarafından ekte yer alan konu belirleme 

formları doldurulup imzalanarak Eğitim Komisyonuna iletilecektir. 

Tüm Form ve açıklamalar fakülte web sayfamızda mevcuttur 

 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 
 

Güz DÖNEMİ 
 

Bahar DÖNEMİ 
 

18 Eylül 2017 Dönem başlıyor 
 

12 Şubat 2018 Dönem başlıyor 
 

11-19 Kasım 2017  Ara sınav haftası 
 

7-15 Nisan 2018 Ara sınav haftası 
 

2-13 Ocak 2018 Final sınavları 
 

28 Mayıs-9 Haziran 2018 Final sınavları  

22-26 Ocak 2017 Bütünleme sınavları 
 

18–22 Haziran 2018 Bütünleme sınavları 
 

 
 
 
 


