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KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Bitirme Çalışması (KOM4000) Değerlendirme Formu ve Jüri Raporu
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
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Ölçüt 1: Dönem İçi Değerlendirme Yalnız Danışman!
1. Öğrenciler danışman ile düzenli olarak toplandı mı?
2. Öğrenciler danışmanın talep ettiği ara raporları ve çıktıları sundu mu?
3. Proje, planına uygun bir biçimde ilerledi mi?
Ölçüt 2: Bitirme Çalışması Raporu Yalnız Danışman!
1. Giriş ve literatür özeti uygun biçimde oluşturulmuş mu?
2. Proje içeriğindeki araştırma konusu uygun bir biçimde tanımlanmış mı?
3. Problem ile ilgili ön bilgiler (model tanıtımı, matematiksel ön bilgi vb.) verilmiş mi?
4. Çalışmada kullanılan yöntemler sunulmuş mu?
5. Rapor dahilinde verilen sonuçlar ve tartışma kısımları yeterli mi?
Ölçüt 3: Bitirme Çalışması Raporunun Yazımı
1. Raporun yazımı belirlenmiş kurallara uygun mu?
2. Rapor içerisindeki atıflar doğru ve yeterli mi?
3. Rapor gerçekleştirilmiş çalışmayı yeterli bir şekilde anlatıyor mu?
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4. Rapor öğrencinin kendi cümlelerinden mi oluşuyor?
5. Raporda kullanılan görseller ve grafikler öğrenci tarafından oluşturulmuş ve yeterli mi?
6. Rapor dil ve anlatım açısından yeterli ve uygun mu?
Ölçüt 4: Bitirme Çalışması Çıktıları
Bitirme çalışması sonucunda aşağıdakiler sağlanmış mı?
1. Literatür çalışması gerçekleştirilmiş mi?
2. Çalışma sonucu verilen çıktılar proje başlangıcında belirlenen hedefler ile uyumlu mu?
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3. Proje başlangıcında tanımlanan probleme bir çözüm getirilmiş mi?
4. Sunulan sonuçlar tatmin edici ve başarılı mı?
5. Bir bütün olarak ele alındığında proje başarılı mı?
Ölçüt 5: Bitirme Çalışmasının İçeriği
Bu ölçüt için değerlendirme aşağıdakilerin bitirme çalışmasında bulunmasına göre yapılır. Tam not alınabilmesi için
bunlardan en az iki tanesinin eksiksiz olarak yapılmış olması yeterlidir.
1. Çalışmada benzetim sonuçları bulunmaktadır ve yeterlidir.
2. Çalışma sonucunun başarımını gösteren bir yazılım ya da donanım başarı ile gerçekleştirilmiştir.
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3. Çalışma sonucunda genel bir kuram ortaya konulmuştur.
4. Çalışma sonuçları bir bildiri formatında hazırlanmıştır.
5. Çalışma ulusal veya uluslararası bir konferansa gönderilmiştir.
Ölçüt 6: Sözlü Sunum ve Sınav
1. Sunum için kullanılan materyaller açık ve anlaşılır mı?
2. Gerçekleştirilen sunum projenin içeriğini tam olarak yansıtmakta m?
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3. Proje ekibinin tümü konuya hakim mi?
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4. Öğrenci sorulan sorulara doğru cevap verebildi mi?
Toplam:
100
Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre, Bölüm Başkanlığı tarafından oluşturulan sınav jürisi, aşağıda numara ve adı belirtilen öğrencinin
sınavını sözlü olarak yapmış ve sınav sonucunu aşağıda belirtmiştir.
ÖĞRENCİ NUMARASI ve ADI SOYADI :
BİTİRME ÇALIŞMASININ BAŞLIĞI :

Jürimiz Bitirme Çalışması savunması sonunda yapılan değerlendirmeyle ilgili öğrencinin Bitirme Çalışmasını BAŞARILI /
BAŞARISIZ bulmuştur.
DEĞERLENDİRME SONUÇLARI :
Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı
Danışman
Üye
Üye

BAĞIL DEĞERLENDİRME NOTU

SINAV TARİHİ:
İMZA

