
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ  

LİSANS BİTİRME TEZİ/MEZUNİYET PROJESİ YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç  

MADDE 1-  Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi lisans öğrencilerinin bitirme 

tezi/mezuniyet projesi esaslarının tanımlanmasıdır.  

Kapsam  

MADDE 2- Bu Yönerge hükümleri Üsküdar Üniversitesi lisans öğrencilerinin yapacakları 

bitirme tezi/mezuniyet projesi ile ilgili hükümleri kapsar.  

Dayanak  

MADDE 3- Bu Yönerge; Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır.  

Tanımlar ve kısaltmalar  

MADDE 4- Bu Yönergede geçen terim ve kısaltmaların açıklamaları aşağıdaki gibidir:  

a) ÜÜ: Üsküdar Üniversitesi  

b) BP: Bitirme Tezi/Mezuniyet Projesi 

c) Proje Danışmanı: Öğrencinin BP’sine destek veren ve yol gösteren öğretim elemanı  

İKİNCİ BÖLÜM 

Bitirme Tezi-Projesi ile İlgili Esaslar  

Bitirme tezi-projesi kapsamı  

MADDE 5- Müfredatında BP olan öğrenciler, mesleki bilgi ve beceri kazanmak amacı ile bir 

bitirme projesi hazırlamak zorundadırlar.   

Bitirme tezi-projesi alma yarıyılı  

MADDE 6- Öğrenci, BP’yi ilgili bölüm müfredatında belirlenen yarıyılda alır.  

Temel esaslar  

MADDE 7-  

a) Bitirme projesi dersine kayıt olan her öğrenciye bölüm başkanlığınca ilgili öğretim üyeleri 

veya görevlileri arasından bir proje danışmanı atanır. 

b) Proje danışmanı, çalışma konusunun belirlenmesi, öğrenci tarafından yapılacak 

çalışmaların yönlendirilmesi, denetlenmesi ve çalışmanın bir proje raporu biçiminde 

düzenlenmesinde öğrenciyi yönlendirir. 

 



c) BP kapsamında öğrencinin yaptığı çalışmalar ve proje raporu, proje danışmanı tarafından 

değerlendirilir. Proje danışmanı tarafından bitirme projesine bir dönem notu takdir edilir. 

d) BP danışman tarafından uygun görülmesi hâlinde birden fazla öğrenci tarafından ortaklaşa 

yapılabilir.  

e) Araştırma formatında yapılacak olan BP için, danışmanın gerekli görmesi hâlinde etik kurul 

izni alınır.  

f) BP intihal oranı %20’yi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.  

g) BP dersine ilişkin işlemler Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülür.  

 

Devam zorunluluğu  

MADDE 8- Her öğrenci, danışmanının belirlediği gün ve saatler içerisinde görüşme yapmak 

zorundadır.  

Konu belirlenmesi  

MADDE 9- BP konusu; öğrencinin araştırma becerisini geliştirecek, mesleki bilgi ve 

yeteneğini artıracak şekilde belirlenir.  

Uygulama ve Değerlendirme  

MADDE 10-  

a) BP’nin değerlendirilmesinde ders öğretim planında belirtilen puanlama sistemi esas alınır.  

b) BP yazım kuralları ve formatını içeren “BP Yazım Kılavuzu” Fakülte Kurulunun onayı ile 

hazırlanır ve fakültenin internet sayfasında yayımlanır.  

c) BP’ni tamamlayan öğrenci/öğrenciler, planlanan esaslar doğrultusunda çalışmalarını sunar.  

d) Sunumdan sonra varsa gerekli düzeltmeleri yapan öğrenci/öğrenciler BP’nin 

basılı/elektronik bir kopyasını danışmanına teslim eder. 

e) Projeler, fakülte sekreterliği kanalıyla üniversite kütüphanesinde elektronik ortamda 

arşivlenir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler  

Yürürlük  

MADDE 11- Bu yönerge, 13.02.2020 tarihli, 2020-07 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe girer. 

MADDE 12- Bu yönergeyi Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür. 


