DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SINAV VE UYGULAMA ESASLARI
Bitirme Projesi
Madde 11.1- Öğrenciler, bölümde gördükleri öğrenimle ilgili alanlarda mesleki bilgi ve
beceri kazanmak amacı ile, bir bitirme projesi hazırlamak zorundadırlar.
Bir öğrencinin bitirme projesine kayıt olabilmesi için Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
Türk Dili, Yabancı Dil, Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar dersleri hariç, altıncı yarıyıl
sonuna kadar alması gereken tüm derslerden en çok iki tanesi dışında başarılı olması şartı
aranır.
Bitirme projesi normal olarak sekizinci yarıyılda hazırlanır. Ancak, yukarıdaki koşulları
sağlamak kaydıyla, öğrenimlerini sekiz yarıyılda tamamlayamayan öğrenciler bitirme
projelerini daha sonraki yarıyıllarda hazırlayabilirler.
Bitirme projesi dersine kayıt olan her öğrenciye bölüm başkanlığınca ilgili öğretim
üyeleri veya görevlileri arasından bir proje yöneticisi atanır. Bitirme projesi yöneticisi,
çalışma konusunun belirlenmesi, öğrenci tarafından yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi,
denetlenmesi ve çalışmanın bir proje raporu biçiminde düzenlenmesinde öğrenciye yardım
eder. Bitirme projesi kapsamında öğrencinin yaptığı çalışmalar ve proje raporu, proje
yöneticisi tarafından değerlendirilir. Yeterli ve başarılı olmayan bitirme projesi reddedilir.
Proje yöneticisi tarafından kabul edilen bitirme projesine bir yıl içi notu takdir edilir ve
daktilo edilmiş dört nüshası yarıyıl derslerinin kesildiği günün çalışma saati sonuna kadar
Bölüm Başkanlığına teslim edilir.
Bitirme Projelerinin kapsamlı arazi çalışmasını gerektirdiği Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik
Mühendisliği ve Maden Mühendisliği ile kapsamlı teorik ve uygulamalı çalışma gerektiren
Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinden bitirme projelerine güz yarıyılı başında kaydolanlar
o yılın en geç Mayıs ayının, bahar yarıyılı başında kaydolanlar ise o yılın en geç Eylül ayının
on beşinci gününe kadar bitirme projelerini Bölüm Başkanlığına teslim etmek zorundadırlar.
Fakültenin diğer bölümlerinde öğrenim gören ve bitirme projesi konuları nedeni ile
Fakülte dışındaki kurumlarda, arazide, atölye ve laboratuvarlarda kapsamlı çalışma yapması
gereken öğrencilere, yarıyılın ilk 4 (dört) haftası içinde proje yöneticisinin gerekçeli önerisi
üzerine Fakülte Yönetim Kurulu’nca en çok 4 (dört) hafta ek süre verilebilir.
Bitirme projeleri kabul edilen öğrencilerin sınavları Bölüm Başkanlığı’nca tayin edilen üç
kişilik komisyon tarafından yapılır. Sınav tarihleri ve saatleri bölüm başkanlığınca ilan edilir.
Bitirme projesi sınavı sözlü, yazılı veya hem sözlü hem de yazılı olarak yapılabilir. Bu
sınavda öğrencinin yaptığı çalışma ve ilgili konulardaki bilgisi yoklanır.
Değerlendirme madde 23.1‘e göre yapılır.

Ders Notları ve Başarı Durumu
Madde 23.1- Uygulama Esasları’nın 19.1 maddesindeki şartları sağlamış bir öğrencinin
bir dersteki başarı notu, o derse ait yarıyıliçi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyinin yüzde
ellisi (% 50) ile yarıyılsonu sınavında aldığı notun yüzde ellisi (% 50) alınarak sınıfın başarı
düzeyine göre belirlenir. Bağıl değerlendirme olarak anılacak bu değerlendirme, dersi veren
öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde

bulundurularak yapılır. Bağıl değerlendirme sonunda her öğrenciye, dersi veren öğretim
elemanı tarafından başarı derecesini belirten harflerle ifade edilen başarı notu takdir olunarak
verilir. Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.

Puan
Yarıyıl Ders Notu Katsayı
90-100
AA
4.00
85-89
BA
3.50
80-84
BB
3.00
75-79
CB
2.50
70-74
CC
2.00
65-69
DC
1.50
60-64
DD
1.00
50-59
FD
0.50
49 ve aşağısı
FF
0.00
Ortalamaya Katılmayan Notlar
Y-Yetersiz
B-Başarılı
Geçici Notlar
D-Devamsız
E-Eksik
Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış
sayılır. Bir dersten alınan (DC), (DD) notları o dersin “şartlı” olarak başarıldığını belirtir.
(D) notu derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine
getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not
ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.
(B) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
(Y) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere
verilir.
(E) notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan
öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (E) notu aldığı takdirde notların ilgili Fakülte
Dekanlığına teslimi tarihinden itibaren bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak
zorundadır. Aksi halde, (E) notu (FF) notu haline dönüşür.
(M) notu, öğrencinin Dokuz Eylül Üniversitesi dışındaki üniversitelerden daha önce
almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne sayılan dersler için Fakülte
Dekanlığı önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile muaf olunan dersler için verilir

Bitirme projesinin kabul edilmemesi veya öğrencinin yarıyıl sonu sınavında başarılı
olmaması halinde bir sonraki yarıyılda, 9.1 madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yeni bir
bitirme projesi yapma hakkı verilir. Ancak bitirme projelerine güz yarıyılı başında başlayıp
projesini beşinci fıkradaki süreden yararlanarak bahar yarıyılının başlangıcından sonraki bir
tarihte teslim eden öğrencilerden bitirme projeleri reddedilen veya bitirme projesi sınavında

başarısız olan öğrenciler o yarıyıl içinde yeni bir bitirme projesine başlayamazlar. Azami
öğrenim sürelerine ilişkin 14.1 madde hükümleri saklıdır.

