Ege Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Bitirme Tezi-ÖNEMLİ BİLGİLER
 ÇOK ÖNEMLİ-Bitirme Tezi Yoklama Kağıdı-İmza Sayfası ile Bitirme Tezi Onay
Sayfasının teslimi (Zorunlu-Son tarih: 5 Haziran): “Bitirme Tezi Yoklama Kağıdı-İmza
Sayfası” ve “Bitirme Tezi Onay Sayfası” tez danışmanları tarafından doldurulacaktır.
Doldurulan 2 adet form tez danışmanlarından tez öğrencisi tarafından alınacak ve 5
Haziran 2017 Saat: 17:00’ye kadar bitirme tezi koordinatörüne teslim edilecektir veya
Sekreterlikteki posta kutusuna bırakılacaktır. Teslim edilmeyen formlar için öğrenciler
DEVAMSIZ sayılacak ve final ve bütünleme sınavlarına alınmayacaklardır.
 Bitirme tezinin PDF olarak gönderilmesi (Zorunlu-Son tarih: 5 Haziran): Final veya
bütünleme sınavına girecek öğrencilerin taslak yazılımları PDF olarak 5 Haziran 2017
Saat 17:00’ye kadar BİTİRME TEZİ DANIŞMANLARI e-mail adreslerine ve aynı anda
“egemakinabitirmetezi@gmail.com” adresine gönderilmesi zorunludur. Göndermeyenler DEVAMSIZ sayılacak ve final ve bütünleme sınavlarına alınmayacaklardır.
E-Mail mesajının yapısı:
Alıcı
Tez Danışmanın E-Mail Adresi ve egemakinabitirmetezi@gmail.com
Konusu
Tez-PDF (Parantez içine öğrenci numarası yazılacaktır)
İçeriği
Öğrencinin Adı-Soyadı:
Öğrencinin Numarası:
Eki: Bitirme tezinin ilk halinin PDF dosyası
(PDF dosyasının ismi aşağıdaki gibi verilecektir:
BitirmeTezi1_ÖğrencininAdiSoyadi.pdf)
 Bitirme tezi posterinin Bölüme asılması (Son tarih: 12 Haziran): Bitirme tezi
danışmanları ile görüşülecek ve danışmanların oluru ile teze ait bir poster hazırlanacak
ve 12 Haziran 2017 tarihinde panolara asılacaktır. Poster hazırlanmayanlardan puan
kırılacaktır.
 Final Sınavı Tarihi (Kurallara uygun olarak sunum hazırlanacaktır) (19 Haziran): Web
sayfasında verilen TEZ SUNUMU İÇİN ÖNERİLER dikkate alınarak hazırlanacaktır.
 Tamamlanmış Bitirme Tezi ve CD teslimi (Final sınavında başarılı olan öğrenciler
için) (21 Haziran): Kurallar aşağıda verilmiştir.
 Bütünleme Sınavı Tarihi (Kurallara uygun olarak sunum hazırlanacaktır) (5 Temmuz):
Web sayfasında verilen TEZ SUNUMU İÇİN ÖNERİLER dikkate alınarak
hazırlanacaktır.
 Tamamlanmış Bitirme Tezi ve CD teslimi (Bütünleme sınavında başarılı olan
öğrenciler için) (7 Temmuz): Kurallar aşağıda verilmiştir.
Final veya bütünleme sınavında başarılı olan öğrencilerin yapacakları:
-Bitirme tezinizin son durumunu tez danışman olan öğretim üyesi ile görüşünüz.
-Tezinize ait istenen tüm düzeltmeleri yapınız.
-İki adet ciltlenmiş çıktı alınız. 2 adet CD’ye tezinizi Word ve PDF formatında kaydediniz.
Ayrıca sunumu da CD içine ekleyiniz.
-Ciltlenmiş çıktılardan bir adedini tez danışman olan öğretim üyesine diğerini Öğr. Gör. Dr.
Mesut Turan’a teslim ediniz.
-CD’lerden birini Öğr. Gör. Dr. Mesut Turan’a ve diğerleri tez danışman olan öğretim üyesine
teslim ediniz.
-Tezinizin son halini “egemakinabitirmetezi@gmail.com” adresine gönderiniz.
(İsmi: BitirmeTezi2_ÖğrencininAdiSoyadi.pdf)
http://eng.ege.edu.tr/~gunerhan/bitirmetezi/bitirmetezi.html

