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UYGULAMA İLKELERİ 

 

TANIM: 

 

Bitirme ödevi, öğrencinin Veteriner Hekimliği alanında bilimsel araştırma ve sunum yapabilme 

yeteneğini geliştirmesi amacıyla bir danışman gözetiminde yaptığı çalışmadır. 

Bitirme ödevinin dili Türkçe olmalıdır. Kolay anlaşılır ve sade bir Türkçe ile Türk Dil Kurumu 

dil bilgisi ve imla kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. 

 

DANIŞMANIN GÖREVİ: 

 

Aksaray Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, öğrencileri X. yarıyıl dönem başında, kayıt yenileme 

sürecinde, kendilerine rehberlik etmesi amacıyla bir danışman öğretim üyesi seçer ve 

dekanlığın onayına sunar. Dekanlık, danışmanlık görevinin öğretim üyeleri arasında dengeli 

dağılımını sağlamakla yükümlüdür. 

Danışman öğretim üyesi, öğrenci ile bitirme ödevi konusunu belirlemek, kaynak bulmak ve 

bunları nasıl kullanacağı, değerlendireceği konusunda öğrenciye yardımcı olmak, çalışmanın 

bilimsel kurallara göre yazılmasını ve sunulmasını sağlamakla aynı zamanda öğrenciye 

rehberlik etmekle görevlidir.  

Danışman öğretim üyesi ve öğrencinin birlikte belirlediği güncel bir konu “Bitirme Ödevi” 

olarak öğrenci tarafından X. Yarıyıl içerisinde tanımlanmış olan haftalık uygulama dersi 

süresince hazırlanır.  Bitirme ödevinin konusu, belirlenmesini takiben en geç bir hafta içerisinde 

Dekanlığa yazılı olarak bildirilmelidir. 

  



BİTİRME ÖDEVİ BÖLÜMLERİ: 

 

Derleme niteliğinde olan bitirme ödevi “Kapak, Başlık, Özet, İngilizce Özet, Giriş, Sonuç ve 

Öneriler, Kaynaklar, Özgeçmiş” gibi ana bölümlerden oluşmalıdır.  

Bitirme ödevi hazırlanırken “Aksaray Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tez Yazım 

Kılavuzu” kuralları esas alınmalıdır. 

 

BİTİRME ÖDEVİNİN SUNULMASI: 

 

Bitirme ödevleri önceden belirlenen ve ilan edilen bir program çerçevesinde sunulur. Bu sunum, 

dersin final sınavı olarak kabul edilir ve öğrencinin notu belirlenir. 

Sunumlar görsel materyal kullanılarak en az 15 en fazla 20 dakika olacak şekilde 

hazırlanmalıdır. Sunumlar, bütün öğrenci ve akademik personelin katılımlarına açık olarak 

yapılır.  

 

BİTİRME ÖDEVİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

 

Bitirme ödevi, öğrencinin danışmanı tarafından, “Bitirme Ödevi Değerlendirme Formu” göz 

önünde bulundurularak değerlendirilir. Başarısız olan öğrenciler, ödev konularındaki 

eksiklikleri gidererek “Bütünleme Haftası’nda” yeniden sunmak zorunluluğundadırlar. 

Bütünleme sınavı sonucunda da başarısız olan öğrenciler dersin açıldığı ilk dönem dersi almak 

zorundadırlar. 

 

BİTİRME ÖDEVİNİN TESLİM EDİLMESİ: 

 

Öğrenciler yukarıda belirtilen kurallara göre hazırladıkları bitirme ödevlerini 1 adet basılmış ve 

ciltlenmiş olarak en geç sunum yapacakları tarihten bir hafta önce danışman öğretim üyesine 

teslim etmek zorundadır. Teslim edilen bitirme ödevleri üzerinde hiçbir yeni eklenti yapılamaz 

ve geri çekilemez. Bitirme ödevlerini zamanında teslim etmeyen veya yazımında etik kuralları 

göz ardı ettiği tespit edilen öğrenciler başarısız kabul edilecektir. Bitirme ödevlerinin 

sunulmasını takiben, öğrencilerin notları danışman öğretim üyesi tarafından akademik 

takvimde belirtilen final sınavları notlarının ilanının son gününe kadar ilan edilmelidir. 


