
2022-2023 Öğretim Yılı 

I. Dönem 

Fen Bilimleri Enstitüsü  

Tezsiz Yüksek Lisans Programları 

Dönem Projesi Teslim Duyurusu 

 

 Dönem Projesi Yazım Kılavuzuna uygun hazırlanmış Dönem Projesinin 

elektronik kopyası (pdf, word) ve Dönem Projesi Teslim Formu en geç 16 Aralık 

2022 Cuma günü mesai saati sonuna kadar öğrenci tarafından danışman 

öğretim üyesine teslim edilecektir. Danışman öğretim üyesi, en geç 20 Aralık 

2022 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar dönem projesi değerlendirme 

sonucunu Otomasyon Sistemine başarılı (P) veya başarısız (F) olarak girecektir.  

 

 Dönem projesi başarısız bulunması durumunda, düzeltilmiş Dönem Projesinin 

elektronik kopyası (pdf, word) en geç 26 Aralık 2022 Pazartesi günü mesai 

saati sonuna kadar öğrenci tarafından danışman öğretim üyesine teslim 

edilecektir. Danışman öğretim üyesi, en geç 30 Aralık 2022 Cuma günü mesai 

saati sonuna kadar dönem projesi değerlendirme sonucunu Otomasyon 

Sistemine başarılı (P) veya başarısız (F) olarak girecektir. 

 

 Danışman öğretim üyesi, aşağıda yer alan belgeleri en geç 06 Ocak 2023 Cuma 

günü mesai saati sonuna kadar fbe@gsu.edu.tr eposta adresine 

gönderecektir.  

 Dönem Projesinin son şeklinin elektronik kopyası (PDF ya da Word 

formatında), 

 Teslim edilen dönem projesine ilişkin olarak öğrenci ve danışman 

tarafından imzalanmış “Dönem Projesi Teslim Formu”, 

 Özgünlük Değerlendirme Raporu (Turnitin ayarları hakkında daha 

fazla bilgi aşağıda bulabilirsiniz), 

 

 

 

 

 

 

mailto:fbe@gsu.edu.tr
http://dosya.gsu.edu.tr/Sayfalar/2022/4/donem-projesi-teslim-formu-401.pdf


TURNITIN AYARLARI 

 

Turnitin programı yardımıyla Özgünlük Değerlendirme Raporu oluşturulurken 

aşağıda verilen ayarlar yapılmış olmalıdır. Bu ayarlar kullanılarak Turnitin 

programı vasıtasıyla yapılan değerlendirme sonucunun %20’yi aşmaması 

gerekmektedir. 

 

 Exclude bibliographic materials from Similarity Index for all papers in this 

assignment? YES 

(Bu ödeve gönderilen tüm yazılı ödevlerdeki bibliyografik materyaller 

Benzerlik Endeksi'nden çıkarılsın mı ? EVET) 

 Exclude quoted materials from Similarity Index for all papers in this 

assignment? YES 

(Bu ödeve gönderilen tüm yazılı ödevlerdeki alıntılar Benzerlik Endeksi' nden 

çıkarılsın mı? EVET) 

 Exclude small sources? YES  

(Küçük kaynaklar hariç tutulsun mu? EVET) 

 Set source exclusion threshold: Word Count: 6 words 

(Kaynak hariç tutma eşiğini ayarlayın: Kelime Sayısı: 6 kelimeler) 

 


