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Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilimdalı 

COMP 690 Seminar 

 

Kurallar ve Değerlendirme, v1.0 

2018 Güz Yarıyılı 

 

 

COMP 690 Seminer dersini alan öğrencilerin 

yarıyıl içi faaliyetlerinin kuralları ve 

değerlendirilmesi bu belgede belirtilmektedir.  

 

 

1. COMP 690 Seminar Dersi Öğrenme Çıktıları: 

 Seçilen konuda yapılacak olan araştırma ve 

çalışmanın yapısını ve sınırlarını 

belirleyebilme. 

 Çalışmanın amacı ve çerçevesine göre 

araştırma yöntemlerini belirleme. 

 Teorik ve kavramsal çerçeveyi seçilen konu 

ile ilgili analize uygulama. 

 Seçilen konu ile ilgili literatüre aşinalık. 

 Çıktıları sunabilme yeteneği. 

 

 

2. COMP 690 Seminar Dersi Faaliyetleri: 

 Ders işleyişi akademik danışman ya da 

COMP 690 Koordinatör öğretim üyesi 

tarafından dersi alan öğrencilere iletilir. 

 Dersi alan her öğrenci, yapacağı seminer 

çalışmasının sınırlarını akademik 

danışmanı ile beraber belirler ve hazırladığı 

seminer özetini akademik danışmanına ya 

da COMP 690 Koordinatör öğretim üyesine 

teslim eder. 

 Öğrenci yarıyıl içinde literatür taramasını 

tamamlar ve hazırladığı literatür özetini 

akademik danışmanına ya da COMP 690 

Koordinatör öğretim üyesine teslim eder. 

 Öğrenci yarıyıl sonunda, amaç, önceki 

çalışmalar ve izlenmesi planlanan 

yöntem/yöntemler gibi bölümlerden oluşan 

bir seminer sunumu hazırlar ve bölüm 

öğretim üyeleri ile lisansüstü öğrencilerine 

sunar. 

 Sunum değerlendirmesi sunuma katılan 

öğretim üyelerince yapılır ve sonuç 

akademik danışmanına ya da COMP 690 

Koordinatör öğretim üyesine iletilir. 

 

 

3. COMP 690 Seminar-Preparation of 

Literature Search 

 Motivation of Study or Problem 

Definition: Definition of the Engineering 

problem or the motivation of the study 

should be briefly explained. 

 Literature Review: The literature  review 

about the motivation, proposed and 

commonly used methods. 

 Aim of the Study: What is the proposed 

solution for the given problem 

 Benefits of the Study: What might be the 

benefits (social, economical, 

environmental, …) of this kind of study? 

 Methods: What are the methods that will 

be used for proposed solution? 

(Preliminary works could be subsection) 

 Work Plan: The schedule of the study 

with start and due dates for completion of 

tasks. 

 References: Reference list organized 

according to MSc thesis reference format 

 

 

4. COMP 690 Seminar-Presentation Guidelines 

30 minutes of presentation should include 

 Title page (Subject, student name and 

advisor) 

 Contents 

 Motivation of Study or Problem Definition 

 Aim of Study 

 Common methods in literature 

 Proposed Approach 

 

5. COMP 690 Seminar Dersi Değerlendirme 

Kriterleri: 

 

 Kriter Puan 

1 

Seçilen bir konuda yapılacak 

olan araştırma ve çalışmanın 

yapısını ve sınırlarını 

belirleyebilme. 

20 

2 

Çalışmanın amacı ve 

çerçevesine göre araştırma 

yöntemlerini belirleme. 

20 

3 

Teorik ve kavramsal çerçeveyi 

seçilen konu ile ilgili analize 

uygulama. 

20 

4 
Seçilen konu ile ilgili literatüre 

aşinalık. 
20 

5 Çıktıları sunabilme yeteneği. 20 

 Toplam 100 

 


