
2021-2022 Güz Dönemi EEM4502 Bitirme Projesi, EEM4501 Mühendislik Tasarımı I ve 
EEM4507 Proje Hazırlık İş Akış Takvimi 

 

1 Ekim-11 Ekim 2021  Mühendislik tasarımı I, Bitirme Projesi ve Proje Hazırlık 
derslerine ait, bölüm sitesinde dilekçe ve formlar kısmında 
bulunan alış belgelerinin projenin yürütüleceği ilgili danışman 
hocaya ve aşağıda belirtilen mail adreslerine teslim edilmelidir. 
Mühendislik tasarımı I: elektronikmuhtas@gmail.com 

Bitirme Projesi: elektronikbitirme@gmail.com 

Proje Hazırlık: elektronikprojehaz@gmail.com 

NOT: 
-Alış Belgesine ait link: 

https://uludag.edu.tr/eem/konu/view?id=8112&title=dil
ekce-ve-formlar 

İletilecek olan maile ait detaylar: 
-Alış belgesinin formatı pdf olmalıdır. 
-Dosya ismi “ÖğrNo_AdSoyad_alış” şeklinde yazılmalıdır. 
Örneğin; “03XXXXXXX_ AyşeALTAN_alış.pdf” olacaktır. 
-Mailin konu bölümüne projenin yürütüldüğü ilgili danışman 
hocanın ismi yazılmalıdır. 

Ara Sınav Haftası 
(Kesin tarih daha sonra 

ilan edilecektir.) 

Proje Hazırlık, Mühendislik Tasarımı I ve Bitirme Projesi 
derslerine ait Ara raporların (Rapor teslim tarihine kadar 
gerçekleştirilmiş olan çalışmaların tez yazım kurallarına uygun bir 
şekilde hazırlanmış 15-20 sayfalık bir özeti şeklindedir.) projenin 
yürütüldüğü ilgili danışman hocaya ve aşağıda verilen e-mail 
adreslerine gönderilecektir. 
Mühendislik tasarımı I: elektronikmuhtas@gmail.com 

Bitirme Projesi: elektronikbitirme@gmail.com 

Proje Hazırlık: elektronikprojehaz@gmail.com 

NOT: 
-Dosya ismi “ÖğrNo_AdSoyad _ararapor” şeklinde yazılmalıdır. 
Örneğin; “03XXXXXXX_ AyşeALTAN _ararapor.pdf” olacaktır. 

-Tez yazım kurallarına ait link: 

http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/eem/Sabit%20Dosyalar/Tasar%C4 

%B1m%20ve%20Proje%20Dersleri/bitirme_yazim_k%C4%B1lavuzu.pdf 

-Mailin konu bölümüne projenin yürütüldüğü ilgili danışman 
hocanın ismi yazılmalıdır. 

3 Ocak 2022 Proje Hazırlık, Mühendislik Tasarımı I ve Bitirme Projesi 
derslerinde gerçekleştirilmiş olan projelere ait tez kitapçığı, 
projenin yürütüldüğü ilgili danışman hocaya ve aşağıda verilen 
ilgili e-mail adreslerine gönderilecektir. 
Mühendislik tasarımı I: elektronikmuhtas@gmail.com 

Bitirme Projesi: elektronikbitirme@gmail.com 
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 Proje Hazırlık: elektronikprojehaz@gmail.com 

 
NOT: 
-Tez kitapçıkları bölüm sayfasında belirtilen yönerge ve kurallara 
göre hazırlanmalıdır. 
-Dosya ismi “ÖğrNo_AdSoyad _tez” şeklinde yazılmalıdır. 
Örneğin; “03XXXXXXX_ AyşeALTAN_tez.pdf” olacaktır. 
-Mailin konu bölümüne projenin yürütüldüğü ilgili danışman 
hocanın ismi yazılmalıdır. 

Tez yazım kurallarına ait link: 

http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/eem/Sabit%20Dosyalar/Tasar%C4 

%B1m%20ve%20Proje%20Dersleri/bitirme_yazim_k%C4%B1lavuzu.pdf 

(Kesin tarih daha sonra 
ilan edilecektir. ) 

Sunum tarihleri daha sonra ilan edilecektir. 

(Kesin tarih sınav 
takviminde ilan 

edilecektir. ) 

-Proje Hazırlık ve Bitirme Projesi derslerine ait ara sınavlar 
yapılmayacaktır. 
- Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim Öğretim 
Yönetmeliğinin 29. Maddesinin 9 fıkrasının ç bendine göre Proje 
Hazırlık ve Bitirme Projesi derslerine ait bütünleme sınavları 
yapılmayacaktır. 
-Mühendislik Tasarımı 1 dersine ait ara sınav yapılacaktır, her 
öğrencinin sınava girmesi zorunludur. 
-Proje Hazırlık, Bitirme Projesi, Mühendislik Tasarımı 1 derslerine 
ait final sınavları yapılacaktır, her öğrencinin sınava girmesi 
zorunludur. 
NOT: 
-Teslim edilecek olan sınav kağıtları tek bir dosya içerisinde pdf 
formatında olmalıdır. 
-Dosya ismi “ÖğrNo_AdSoyad _danışman isim ve soyisminin baş 
harfleri” şeklinde yazılmalıdır. Örneğin; danışman hocası 
Prof.Dr.Güneş YILMAZ olan bir öğrenci için 
“03XXXXXXX_AyşeALTAN_GY.pdf” olacaktır. 
-Mailin konu bölümüne projenin yürütüldüğü ilgili danışman 
hocanın ismi yazılmalıdır. 

NOT 1: Açıklanan tarihlerde güncelleme yapılabilir. Lütfen takip ediniz. 

NOT 2: EEM4502 BİTİRME PROJESİ, EEM4501 MÜHENDİSLİK TASARIMI I ve EEM4507 PROJE HAZIRLIK derslerine 
ait raporlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM ilkelerine uymalıdır. 
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