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Danışman İmza: 

Projeyi yürüten öğrenci sayısı ile çalışmanın kapsamı orantılı mı, üretilen çıktı yeterli mi?

Danışman tarafından verilen talimatlar zamanında yerine getirildi mi, çalışmalar zamanında ve verimli yapıldı mı? 

Danışman Notu

Projenin evrensel ve toplumsal boyutlarda yaygın etkisi / katma değeri (İşletmeye, literatüre, kuruma, öğrenciye vs.) iyi 

açıklanmış mı? 

Raporun sonuç ve değerlendirme kısmında, projenin amacına yönelik raporun sunulmasına kadar elde edilen bulgular ve 

sağlanan faydalar irdelenmiş mi?

Kaynakça kullanımında belirlenen kurallara uyulmuş mu? (Referanslar güncel ve yazım kılavuzuna uygun olarak verilmiş 

mi?)

Başka yayınlardan yapılan alıntılar etik ve bilimsel alıntılama ilkelerine uygun mu?  (Benzerlik indeks oranı toplamda % 

20’yi, kaynak başına ise % 1’i geçmeyecek şekilde olmalıdır. Benzerlik raporu danışman tarafından üretilecek ve 

saklanacaktır)

Dönem: Değerlendirme Tarihi: 

Projede belirlenen amaç ve kapsam doğrultusunda literatür incelenmiş ve özetlenmiş mi? İncelenen literatürün çalışmaya 

olan katkısı açıklanmış mı?

Çalışmada uygulanan yöntemler projenin amaçlarına uygun mu? Mesleğinin gerektirdiği çağdaş yöntem ve araçları kullanmış 

mı? Endüstri mühendisliği temel bilgilerini kullanarak problem saptama, tanımlama, model kurma, analiz vb. yapılmış mı?

Proje kapsamında probleme özgü veri toplama yapılmış mı? Verilerin nasıl elde edildiği, analizi ve yorumlanması bilimsel 

tekniklere uygun doğru şekilde de yapılmış mı? 

Başlıklar, şekil, tablo ve grafikler düzgün ve anlaşılır mı , metin içinde uygun göndermeler yapılmış mı? 

BİLİMSEL YETERLİLİK KRİTERLERİ

Bitirme Projesinin başlığı ve proje özeti içerik ile uyumlu ve çalışma kapsamını yansıtacak yeterli bilgiyi veriyor mu? 

Çalışmanın amacı ve kapsamı açıkça belirtilmiş mi? Çalışılan konunun neden seçildiği, uygulamadaki ve/veya literatürde ki 

önemi belirtilmiş mi? 

Ön Değerlendirme

Notlandırma

BİTİRME PROJESİ DEĞERLENDİRME KONULARI VE PUANLAMASI

ÖN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

(Bu kısımda ön değerlendirme kriterleri danışman tarafından “Uygun” ya da “Düzeltme” olarak onaylanmadan Bilimsel 

Yeterlilik Kriterlerinin incelenmesi yapılamaz. Ön değerlendirme “Düzeltme” verilen kısımlar istenilen düzeltmeler yapılarak 

yeniden danışman incelemesine sunulmalıdır.)

Proje raporu bilimsel yazım kurallarına ve bitirme projeleri yazım kılavuzuna uygun yazılmış mı?  

Projede Çalışan Öğrencilerin Ad-Soyad-Öğrenci Numaraları:

Danışman Ad-Soyad:  

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Bitirme Projesi Danışman Değerlendirme Formu

Proje Adı:


