
DUYURULAR

MÜHENDİSLİK TASARIMI VE BİTİRME PROJESİ
Bilindiği gibi, Covid-19 tedbirleri nedeniyle başladığımız uzaktan eğitim sürecinde dersleri ve
laboratuvarları uzaktan yürütmekteyiz. Laboratuvarlar bilgisayar simülasyonları ve ödevler
şeklinde laboratuvar sorumlusu öğretim üyelerinin sorumluluğunda yürütülmektedir.

Ders ve laboratuvar süreci 5 Haziran 2020 tarihinde son bulacaktır. Ancak bazı nedenlerle geç
başlayan laboratuvarlar ve yapılamayan dersler için 19 Haziran 2020 tarihine kadar yine uzaktan
telafi dersi ve laboratuvar çalışmaları yapılabilecektir.

Daha önceden de duyurulduğu gibi Mühendislik Tasarımı ve Bitirme projeleri ile ilgili olarak
Bölüm Akademik Kurulunda bazı kararlar alınmıştı. Alınan bu kararları öğretim üyelerimiz kendi
Tasarım ve Bitirme öğrencilerine ilettiler. Bu kararların bir özeti aşağıda verilmektedir.

MÜHENDİSLİK TASARIMI

Mühendislik Tasarımı son teslim tarihi : 19 Haziran 2020

· Mühendislik Tasarımı proje çalışmaları Covid-19 dan önceki normal süreçte olduğu gibi yapılacak ve
Mühendislik Tasarımı kitabı Bölüm web sayfasındaki Tasarım/Bitirme Kitabı yazım kurallarına uygun
olarak yazılıp yine bölüm web sayfasındaki arayüzden PDF dosyası olarak yüklenecektir.

· Tek kişilik çalışmalarda öğrencinin numarası, adı ve soyadı dosyaya isim olarak verilmelidir (Örneğin
12345 Ahmet ÇALIŞKAN.pdf gibi).

· Grup çalışmalarında gruptaki öğrencilerin numaralarını aralarına alt tire koyarak dosyaya isim veriniz
(Örneğin 12345_34567_65432.pdf gibi)

· Hazırlanan dosyanın yazım kurallarına uygun olduğundan emin olunuz.

· Etik formlarını mutlaka doldurup imzalayınız. Danışmanınıza da imzalatınız.

· Sınav değerlendirmesi bu yıl sadece proje danışmanları tarafından yapılacaktır. Öğrenciler
danışmanlarının da görüşünü alarak, isterlerse ZOOM üzerinden danışmanlarına kısa bir sunum
yapabilirler. Bu konuda gerekirse Bölüm Başkanından destek alınabilir.

· Aşağıda belirtilen güncel etik formları mutlaka doldurulup öğrenciler ve danışman tarafından
imzalanarak eklenecektir. Gerekli dosyalara bölüm web sayfasındaki Mühendislik Tasarımı alt
sekmesinden ulaşılabilir.

· Mühendislik Tasarımı dosyasının yükleneceği linkler Lisans à Mühendislik Tasarımı sayfasında ve
ayrıca Lisansà Bölüm Formlar sayfasında vardır.
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BİTİRME PROJESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR BİR SONRAKİ SAYFADA
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BİTİRME PROJESİ

Bitirme Projesi son teslim tarihi : 19 Haziran 2020

· Bitirme projelerinin pratik (Deneysel çalışma) kısımları iptal edilmiştir. Bunun yerine öğrencilerin
teorik, tasarım ve simülasyon kısımlarını biraz daha detaylandırmaları istenmiştir. Bu bilgi uzaktan
eğitim süreci başladığında danışmanlar tarafından öğrencilerine iletilmiştir.

· Bitirme Projesi kitabı daha önce bölüm başkanlığınca yapılan düzeltmeler de dikkate alınarak, bölüm
web sayfası Bitirme Projesi alt sekmesinde yer alan Tasarım/Bitirme Kitabı yazım kurallarına uygun
şekilde hazırlanmalıdır.

· Güncel Etik formlarını mutlaka doldurup imzalayınız. Danışmanınıza da imzalatınız.

· Bu yıl her öğrenci kendi adıyla Bitirme Projesi kitabını teslim edecektir. Böylece mezuniyet
sırasında ilişki kesme işlemlerinde ayrıca Bitirme Kitabı yüklenmesi istenmeyecek, şimdi
yüklenecek bitirme kitapları değerlendirilecektir.

· Bitirme Projesi kitabında bütün grup üyelerinin isimleri yer alacak fakat her öğrenci kendi adıyla
proje kitabını gönderecektir. Örneğin üç kişilik bir grup birlikte proje yapmış olsun. Bitirme kitabında
ilgili yerlerde bu üç öğrencinin isimleri yazılı olacaktır. Ancak gruptaki herkes bu bitirme kitabını ayrı
ayrı gönderecektir.

· Bitirme kitabı gönderilirken öğrenci numarası, adı ve soyadı dosyaya isim olarak verilmelidir.
Örneğin 12345 Ahmet ÇALIŞKAN.pdf gibi.

· Her proje grubu Bitirme Projesini tanıtan bir sayfalık bir tanıtım metni hazırlayacak ve Word dosyası
olarak gönderecektir. Bu sayfanın formatı bölüm web sayfasındaki Bitirme Projeleri alt sekmesinde
indirilecek dosyalar kısmında verilmektedir.

· Her proje grubu Bitirme Projesini tanıtan bir poster hazırlayacak ve PDF dosyası olarak gönderecektir.
Bu posterin formatı bölüm web sayfasındaki Bitirme Projeleri alt sekmesinde indirilecek dosyalar
kısmında verilmektedir. Aynı sayfada örnek poster kalıpları da verilmiştir.

· Bitirme projeleri posterleri bölüm web sayfasından bir sergi gibi yayınlanacaktır. Öğrenciler isterlerse
danışmanlarının görüşünü de alarak 5 MB’ı geçmeyecek boyutta ek olarak kısa bir tanıtım videosu da
hazırlayıp gönderebilirler.

· Proje Tanıtım ve Poster Dosyalarının isimleri gruptaki öğrencilerin numaralarından oluşmalıdır.
Örneğin Tanıtım dosyası için,  12345_45678_43256.DOCX ve

Poster dosyası için de 12345_45678_43256.PDF gibi isimlendirme yapılabilir.

· Bitirme Projesi Tanıtım Sayfası ve Poster 25 Haziran 2020 tarihine kadar aşağıda tarif edilen
arayüzden gönderilmelidirler.

· Bitirme Projesi dosyaları Bitirme Projesi Dosya Teslim Arayüzünden gönderilecektir.

· Proje Tanıtım ve Poster dosyaları KTÜ EE Bölüm Başkanlığına Dosya Gönderme Arayüzünden
gönderilecektir.

· İlgili linkler Lisansà Bitirme Projesi sayfasında ve ayrıca Lisansà Bölüm Formlar sayfasında vardır.
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