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Değerlendirme Notu:

BĠTĠRME PROJESĠ DEĞERLENDĠRME FORMU*
Öğrencinin Adı ve Soyadı:

Juri üyesinin Adı ve Soyadı:
Tarih:

Tez Danışmanın Adı ve Soyadı:

Ġmza

Değerlendirme Ölçütleri
1

Projenin başlığı, içeriği ve sonucu arasında tutarlılık vardır.

2

Projede kaynak taraması ve kaynaklardan yararlanma düzeyi yeterlidir.

3

Projede, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün “Akademik Yazım
Kılavuzu”nda belirtilen kurallara uyulmuştur.

4

Proje kuramsal, yapısal ve mantıksal olarak yeterlidir.

5

Projede tablo, şekil ve grafik kullanılmıştır ve anlaşılabilirdir.

6

Projenin bulgu ve sonuçlarının mevcut literatür ile yorumlama ve tartışma kalitesi
yeterlidir.

7

Kaynak metinlerde yer alan bilgilerin özümsenmesi ve öğrencinin “kendi cümleleri
ile” bunları ifade etme düzeyi yeterlidir.

8

Öğrenci projenin sunumunda konuya hâkimdi ve süreyi etkin bir şekilde kullandı.

9

Öğrenci projenin sunumunda sorulan sorulara doğru ve açık bir şekilde cevap verdi.

10

Kavramlar doğru ve açık bir şekilde kullanılarak anlaşılır ve akıcı bir sunum
yapıldı.

Değerlendirme
Dışı

0

10

Varsa projeye ilişkin görüş ve ek açıklamalar:

* Bu form bitirme projelerinin öğretim üyesi/görevlisi tarafından değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Her bir madde için 0'dan 100'e kadar puan veriniz. Değerlendirmeye almadığınız maddeleri ortalamaya katmayınız.
Verdiğiniz puanları toplayarak ortalamasını alınız ve sonucu Değerlendirme Notu bölümüne yazınız.
Ortalama puanınız projeye verdiğiniz not olarak kabul edilecektir.

20

30

40

50

60

70

80

90

100

UYGULAMADA DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR
1- Bitirme projesi akademik takvimde belirtilen mazeret sınavı haftasının ilk iş günü mesai bitimine kadar bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir. Zamanında
teslim edilmeyen projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
2- Hastalık nedeniyle bitirme projesini belirtilen tarihlerde teslim edemeyen veya bitirme projesi sözlü sınavına giremeyen öğrencilerin durumlarını, sağlık
kurumlarınca verilen sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlarda mazeretlerini
belgeleyen öğrenciler de mazeret hakkından yararlanır.
3- Bitirme projesi en az 40 en çok 70 sayfa olmalıdır (ekler hariç).
4- Bitirme projesi savunma sınavı, bölüm başkanlığınca belirlenen tarih, saat ve yerde yapılır. Bitirme projesi sunuşları en az 10, en çok 20 dakikalık bir süre
içerisinde ve bilgisayar ortamında (sunu yazılımı ya da benzer bir yazılım kullanılarak) sunulur.
5- Bitirme projesinin literatür yazım kısmında, ilgili ulusal ve uluslararası veri tabanlarından yararlanırken bilimsel içerikli olmasına dikkat edilmelidir. Her
türlü yayın (kitap, süreli yayın, bildiri kitapları v.b), yayınlanmamış belge, yazılı veya sözlü görüş, bildiri, sempozyum dinletileri, röportaj, görüş alma,
değerlendirme v.b.'nin kaynak olabileceğini unutmayın. Ancak aynı kaynaktan ya da farklı kaynaklardan yapılan alıntılar peş peşe sunulmamalı, yalnız
alıntılara (ya da aktarmalara) dayanan uzun bölümlerden kaçınılmalı, alıntılar arasındaki geçişler proje yazarının sözcükleriyle, cümleleriyle sağlanmalıdır.
Ayrıca güvenilir olarak algılanmayan (örneğin gazete v.b.) ve bilimsel içerikli olmayan kaynaklara başvurmamaya özen gösteriniz. Projenizde kullandığınız
bilimsel kaynakların en az %20 sinin uluslararası kaynak olmasına dikkat ediniz.
6- Jüri üyelerinin bitirme projesi metninde talep ettikleri küçük düzeltme istekleri (minor) iki gün içerisinde, istenilen düzeltmeler yapıldıktan sonra projenin
danışmanına yazılı olarak sunulur. Düzeltilmiş bitirme projesi danışman onayı alındıktan sonra bölüm başkanlığına ciltlenmiş bir biçimde, proje
dokümanlarını içeren CD ile birlikte 3’er suret halinde ve en geç iki gün içerisinde teslim edilir.
7- Jüri üyelerinin bitirme projesi metninde talep ettikleri büyük düzeltme istekleri (major) beş gün içerisinde, istenilen düzeltmeler yapıldıktan sonra projenin
danışmanına ve aynı juri üyelerine yazılı olarak sunulur. Düzeltilmiş bitirme projesi, danışman onayı ve aynı juri üyelerinin onayı alındıktan sonra bölüm
başkanlığına ciltlenmiş bir biçimde, proje dokümanlarını içeren CD ile birlikte 3’er suret halinde ve en geç iki gün içerisinde teslim edilir.
8- Şayet öğrenci düzeltilmiş bitirme projesini istenilen takvimde teslim etmez ise veya istenilen düzeltmeleri yerine getirmemiş ise bitirme projesi başarısız
kabul edilir.

