
Öğrencinin:
Adı:

Soyadı:
Numarası: 

Hayır Evet (FF)*

Ağırlık 5 3 0
Evet Kısmen Hayır

1 Bitirme Çalışmasında kullanılan kaynak ya da literatür araştırması yeterli mi?

2 Çalışmada sorulan sorulara verilen cevaplarda mesleğin gerektirdiği çağdaş yöntem ve 
araçları kullanabilme becerisi kanıtlanmış mı?

3 Sunulan fikirler özgün ve yaratıcı düşünceler içeriyor mu?

4
 Bölümüyle ilgili temel bilgileri kullanarak problemi saptama, tanımlama ve model kurma 
becerisi yeterli mi?

5
Düzgün ve anlaşılır şekil, tablo ve grafikler kullanılmış ve bunlara metin içinde uygun yerlerde 
gönderme yapılmış mı?

6 Metnin anlatım dili bitirme çalışması için yeterli mi?
7 Sonuç ve öneriler yapılmış mı?

8
Yapılan çalışma ve sonuçları bitirme çalışmasında yeterli düzeyde açıklanmış ve tartışılmış 
mı?

9 Çözümleri ve sonuçları yorumlama ve tartışma becerisi yeterli mi?
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincini yansıtıyor mu?

Evet Kısmen Hayır

1 Bitirme çalışmasının özet, giriş, ana bölümleri, sonucu ve kaynakları var mı ve yazım 
kılavuzuna uygun hazırlanmış mı?

2 Bütün şekil ve tablolar ile resimlerr numaralandırılmış mı?
3 Bütün şekil ve tablolara isim ya da başlık verilmiş mi?
4 Kenar boşlukları, satır ve paragraf arası, yazı tipi ve boyutu uygun mu?
5 Bitirme Çalışması içerisinden referanslara atıf yapılmış mı?

Evet Kısmen Hayır
1 Sunum dinleyicilerin düzeyinde ve ilgilerini çekebileceği şekilde sunuldu mu?
2 Sunum anlaşılabilir ve akıcı mı?
3 Sunan konuya hakim mi?
4 Sunan zamanı iyi kullandı mı?
5 Sunum esnasında sorulan sorulara cevap verilebildi mi?

TOPLAM

Bitirme projesi değerlendirme notu: 0

Danışmanın Unvanı, Adı ve Soyadı İmza

T.C.
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
BİTİRME ÇALIŞMASI DEĞERLENDİRME FORMU

Bitirme Çalışmasının Bilimsel Yeterliliği (50 Puan)

Tarih

Bitirme çalışmasında herhangi bir kaynaktan bire bir aynı olan kısımlar %20’den fazla mı?
*Final notu FF olarak belirlendiğinden formun devamının doldurulması gerekmemektedir.

0

Bitirme Çalışmasının Şekil Şartları Açısından Yeterliliği  (25 Puan)

Bitirme Çalışmasının Sunum Yeterliği  (25 Puan)
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