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DİPLOMA ÇALIŞMASI YÖNERGESİ
1. AMAÇ VE KAPSAM
Bu yönerge, B.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde, öğrencilerin
mesleki bilgi ve deneyimini artırması için yapılan diploma çalışmasında uyulması gereken
ilkeleri belirler. Bu yönergedeki;
Bölüm Başkanlığı: B.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanlığını,
Öğrenci: Diploma Çalışması dersini kodlayan Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencisini belirtir.
2. TANIM
Diploma Çalışması, öğrencilerin öğrenim hayatı boyunca görmüş oldukların derslerin herhangi
birinde yapılacak olan teorik veya uygulamalı bir çalışma veya öğrencilerin mesleklerini
ilgilendiren bir alanda yapılacak olan bir sosyal sorumluluk projesidir.
3. DİPLOMA ÇALIŞMASININ ALINMASI
3.1 Diploma çalışması dersinde danışmanlık yapacak akademik personelin listesi ve
kontenjanları Ders Alma Dönemi başlangıcında kataloğa işlenir.
3.2 Öğrenci diploma çalışması kodlarken danışman tercihini de yapmış olur. Danışman
değişimleri ancak Ekle-Sil Döneminde gerçekleşir. Öğrencilerin danışman öğretim üyeleri
Bölüm Başkanlığı tarafından en geç bir hafta içinde belirlenir.
3.3 Öğrenciler diploma çalışması konularını, dönemin ikinci haftası içinde danışman öğretim
üyeleri ile görüşerek belirlerler.
3.4 Diploma çalışması, tek bir öğrenciye verilebileceği gibi, grup çalışması şeklinde (en fazla 3
öğrenci) de düzenlenebilir.
4. DİPLOMA ÇALIŞMALARININ SÜRESİ, YÜRÜTÜLMESİ VE TESLİMİ
4.1 Diploma çalışmaları, danışman öğretim üyesi tarafından programlanır ve yürütülür.
4.2 Öğrenciler Diploma Çalışması süresince danışmanlarının onayı ve Bölüm Başkanlığı’nın
izniyle Çevre Mühendisliği Bölümü’nün laboratuvarlarından yararlanabilirler. Çalışma
süresince kullanılan donanımın sorumluluğu öğrenciye aittir.
4.3 Diploma Çalışması Raporu “Çevre Mühendisliği Bölümü Diploma Çalışması Yazım Kılavuzu”
esaslarına uygun olarak hazırlanır. İlgili Poster ise “Çevre Mühendisliği Bölümü Poster
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Hazırlama Kılavuzu” esaslarına uygun olarak hazırlanır. Grup çalışanları ortak rapor ve poster
hazırlar.
4.4 Diploma çalışmasının süresi bir yarıyıldır.
4.5 Tamamlanan raporun çıktısı spiral ciltli 1 nüsha halinde, sınav gününden en geç 3 gün önce
danışman öğretim üyesine teslim edilir. Aksi takdirde öğrenci bu dersin sınavına giremez.
Öğrenciler, poster sunumlarının yapılacağı gün ve saatte posteri ile birlikte hazır olmak
zorundadır.
4.6 Poster sunumu sonrasında, gerekli düzeltmelerin yapılmasının ardından diploma çalışması
raporunun ciltlenmiş 2 nüshası, 1 adet elektronik ortamdaki eki (pdf formatındaki tez ve
poster dosyalarını içeren CD) ve posterin A4 boyutundaki çıktısı ile en geç bir hafta içerisinde
Bölüm Başkanlığına teslim edilir.
5. DİPLOMA ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
5.1 Diploma çalışması dersine ait ara sınav notu, öğrencinin çalışma performansının danışmanı
tarafından değerlendirilmesiyle, dönemin 8. haftası sonunda açıklanır.
5.2 Poster sunumları, dönem sonunda önceden ilan edilen gün ve saatte yapılır. Poster
sunumları bölümdeki tüm öğretim üyeleri tarafından (danışman hariç) değerlendirilir. Her
poster için öğretim üyeleri tarafından ayrı ayrı “Poster Değerlendirme Formu” doldurulur ve
imzalanır.
5.3 Poster sunum notu öğretim üyelerinin doldurmuş olduğu Poster Değerlendirme
Formlarının aritmetik ortalamasıdır. Diploma çalışması raporunun notu ise öğrencinin
danışmanı tarafından belirlenir. Diploma çalışması dersinin genel sınav (veya bütünleme) notu
diploma çalışması raporunun %80’inin ve poster sunumunun %20’sinin ağırlıklı ortalaması
olacak şekilde hesaplanır.
5.4 Sınav sonuçları Danışman öğretim üyeleri tarafından sisteme girilir ve ilan edilir.
6. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
6.1 Bu yönergede olmayan hükümler ve tereddüde düşülen haller için “BEÜ Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir.
6.2 Bu yönergeyi B.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı yürütür.

