
2019-2020 BAHAR YARIYILI MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMALARI DERSİ UYGULAMA ESASLARI 

Dersin etkinlik Yüzdeleri: Ara Sınav (Ödev): %40; Yarıyıl Sonu (Proje): %60 

Ara Sınav (Ödev): %40 

Ara Sınav (Ödev) not değerlendirmesi danışmanlar tarafından yapılmıştır.  

Yarıyıl Sonu (Proje): %60 (Proje notunun %50 sini proje metni, %50 sini sunum oluşturacaktır) 

Yarıyıl sonu not değerlendirmesi DYS ye yüklenecek olan proje (%50) ve Zoom üzerinden yapılacak sunum 

(%50) dikkate alınarak komisyon üyeleri tarafından yapılacaktır. 

Proje metni (%50):  

 DYS ye proje yükleme başlangıç tarihi:  18.6.2020 Saat 20.00 

 DYS ye proje yükleme bitiş tarihi:           22.6.2020 Saat 08.00 

 

Proje metni değerlendirme: Bu ders için kullanılan “TÜRKÇE YAZILI İLETİŞİM KURMA (PÇ7) VE DİSİPLİN İÇİ 

TAKIM ÇALIŞMASI BECERİLERİNİ (PÇ 6) DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK ANALİTİK ÖLÇEK” formuna 

https://kimyamuh.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/53/belgelerformlar göre komisyonda bulunan öğretim elemanları 

tarafından yapılacaktır.  

Sözlü Sunum (%50):  

 Sunum için Zoom da yapılacak oturum tarih aralığı: 23.6.2020-25.6.2020. Sınav/sunum Saati: Komisyon 

üyeleri tarafından ortak belirlenecek ve sizlere sınavdan önce danışmanlarınız tarafından duyurulacaktır.  

 Bunun için ppt sunum hazırlayacak ve Zoom üzerinden komisyondaki hocalarınıza çalışmanızı 

aktaracaksınız.  

 Slayt en fazla 40 sayfadan oluşmalıdır. 

 Sınav süresi toplam 40 dk’ dır (anlatım: 20 dk + soru-cevap: 20 dk). 

 Tüm grup üyeleri anlatıma eşit katkıda bulunmalıdır.  

 Değerlendirme “TÜRKÇE SÖZLÜ İLETİŞİM KURMA (PÇ 7), BİREYSEL VE DİSİPLİN İÇİ TAKIM ÇALIŞMASI 

YAPABİLME BECERİLERİNİ (PÇ 6) DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK ANALİTİK ÖLÇEK” formuna göre  

komisyonda bulunan öğretim elemanları tarafından  yapılacaktır. 

 

SINAV ÖNCESİ YAPMANIZ GEREKENLER 

 Projelerinizi tez danışmanınıza kontrol ettirdikten sonra belirlenen zaman aralığı içinde DYS de 

tanımlanan ödev etkinliğine yükleyiniz.  DYS de link açılmamışsa lütfen danışmanınızla iletişime geçiniz.   

 Slaytlarınızı danışmanızın da fikrini alarak hazırlayın ve  son halini danışmanınıza gönderin.  

 Sözlü sunum tarihinden önce danışmanınız sizlere Zoom uygulaması için oturum linkini gönderecektir. 

22 Haziran’ da hala link gelmemişse lütfen danışmanınıza durumu bildirin.  

 Sınav gününden önce danışmanınızla Zoom üzerinden deneme oturumu yapmanız faydalı olacaktır.  

 

 

 

https://kimyamuh.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/53/belgelerformlar


EK AÇIKLAMALAR 

ZOOM üzerinden yapılacak sözlü sunum için ön hazırlık;  

 Önce Zoom internet sitesine girerek kayıt olmanız gereklidir.  

 Masa üstüne uygulamanın kısayolu geliyor.  

 

 Sınav öncesinde oturum linki ve bilgileri danışmanınız tarafından e-postanıza 

gönderilecektir.  

 

Belgin Karabacakoğlu is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

 

Topic: Elektrokimyasal Yöntemler Araştırmaları 

Time: Jun 23, 2020 01:00 PM Istanbul 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/98382945888?pwd=YmFuQ3RFZk9MZ2FhMmFtdFBQbnBaQT09 

Meeting ID: 983 8294 5888 

Password: 2tq72m 

 

Sınav zamanı: 

Linke tıklayarak oturuma katılıyorsunuz. 

Gruptaki öğrencilerden biri “Share screen” e tıklayarak kendi bilgisayarında açtığı sunumu 

paylaşarak sunumun görünür olmasını sağlıyor.  

 

 

 

 

 


