Değerli Öğrenci Arkadaşlar,
2017‐2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında resmi olaracak alacağınız ve Güz Dönemi başından itibaren
Danışmanlarınızla konusunu belirlediğiniz EHB 492/492E ‐ Bitirme Projesi dersi ile ilgili Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği Lisans Programının geçtiği ABET akreditasyon sürecinde yapılan değerlendirmeler
sonucunda değişiklik yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Bu kapsamda;




Projelerin bireysel değil, takım çalışması olarak yapılması,
Projelerin gerçek bir proje konseptinde tasarlanarak sonuçlandırılması,
Projelerin mühendislik tasarım kriterlerini içerecek şekilde gerçekleştirilmesi temel ölçütler olarak
belirlenmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, alacağınız EHB 492/EHB 492E Bitirme Projesi dersi ile ilgili süreçler yeniden
oluşturulmuştur. Bu çerçevede öncelikle daha önce kararlaştırılmış olan bitirme projesi konuları ve ilgili süreçler
iptal edilmiştir. Bu konuda göstereceğiniz anlayışa şimdiden çok teşekkür ederim.

EHB 492/EHB 492E Bitirme Projesi Süreçleri
2017‐2018 Bahar Dönemi’nde alınacak BTP‐Bitirme Tasarım Projesi (EHB 492/EHB 492E) ile ilgili yeni süreç
aşağıdaki şekildedir:




Öğretim üyeleri bitirme projesi konularını yeniden belirleyerek 24 Kasım 2017 tarihine kadar Bölüme
bildireceklerdir. Bu bitirme konuları en az 2 en fazla 5 öğrencinin birlikte çalışabileceği projelerden
oluşacaktır.
Ayrıca, öğrenciler kendi aralarında 2 ile 5 kişiden oluşan gruplar oluşturarak kendi proje konularını,
FORM‐1’i doldurarak 24 Kasım 2017 tarihine kadar Bölüm Sekreterliğine iletebilirler.

Konular belirlendikten sonra Bölüm web sayfasında ilan edilerek sizlere sunulacaktır. Bu aşamadan sonra 27
Kasım 2017 – 1 Aralık 2017 tarihleri arasında,







Öğrenciler kendi aralarında gruplar oluşturarak (en az 2, en fazla 5 kişiden oluşan) ve çalışmak
istedikleri konu ve öğretim üyesi tercihlerini belirleyip FORM‐2’yi doldurarak Bölüm Sekreterliğine
ileteceklerdir. Bu süreçte ilgili Öğretim Üyesi ile de iletişim kurmanızı tavsiye ederiz.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda Bölüm tarafından proje konusu, danışman öğretim üyesi ve
öğrenci grubu eşleştirilerek ilan edilecektir.
Proje konusu ve danışman öğretim üyesi belirlenmiş olan öğrenci grupları FORM‐3’ü doldurarak 22
Aralık 2017 Cuma günü akşamına kadar bitirme projesi önerisini Bölüm Sekreterliğine teslim
edeceklerdir.
Yapılan proje önerileri bir sonraki hafta içerisinde Bölüm bitirme projesi değerlendirme grubu
tarafından gözden geçirilerek onaylanacaktır. Eksikliği olan proje önerileri 1 hafta içinde revize edilerek
yeniden teslim edecektir.

Bu süreçten sonra projeler, proje grupları ve danışmanlık yapacak öğretim üyeleri belirlenmiş olduğu için
çalışmalara başlanabilecek ve EHB 492/EHB 492E Bitirme Projesi dersine kayıtlar 2017‐2018 Bahar döneminde
gerçekleştirilecektir.
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