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Bitirme Projesi Dersi Uygulama Kriterleri 

Bitirme projesi dersi konusu danışman öğretim üyelerinin belirlediği konular arasından seçilir. 
Öğretim üyesi onayı ile listelenen konular dışında da yeni bir konu önerilebilir.  

Öğrenciler öğretim üyesinin onayı ile grup olarak bitirme projesi alabilirler Bu durumda her
öğrencinin ayrı başvuru formu doldurması gerekir. Grup olarak bitirme projesi alan öğrenciler 
takım içerisindeki performanslarına bağlı olarak ayrı ayrı değerlendirileceklerdir. 

Her öğretim üyesinin bitirme projesi kontenjanı o dönem derse yazılan öğrenci sayısına 
bağlı olarak eşit şekilde belirlenir. 

Bölüm başkanlığınca onaylanmayan öğrencilerin bitirme projeleri alınmamış sayılır. 

Bitirme proje başvuruları dönemin ilk iki haftası içinde yapılmalıdır. Bu süre geçirildiği takdirde 
başvuru formu bölüm tarafından kabul edilmez ve bitirme projesi o dönem için alınmamış sayılır.  

Bitirme Projesi Dersi Değerlendirme şekli aşağıda verildiği şekildedir: 

1) Ara rapor  
2) Final raporu ve Sunumu 

Ara rapor dönemin 8. haftasının Cuma günü bölüm sekreterliğine imza karşılığında teslim 
edilmelidir. Gecikilen her gün için -5 puan /gün cezası ara rapor puanına uygulanır. Ara 
rapor puanı danışman tarafından verilir ve değerlendirme formu bölüm başkanlığına dönem 
içinde iletilir. 

Final raporu dönemin bittiği gün sonrasındaki 7 gün içinde bölüm başkanlığına imza karşılığında 
intihal kontrol raporu ile birlikte teslim edilmelidir. Geciken her gün için -5 puan /gün ceza final 
puanına uygulanır. Sunum gününe kadar final raporu teslim edilmemiş ise öğrenci bitirme 
projesinden kalmış sayılır.  



Final raporunun intihal benzerlik oranı (Turnitin) %20 i geçen bitirme projeleri bölüme teslim 
edilemez ve proje sunumuna giremez. Proje sunumuna katılmayan öğrenciler bitirme proje 
dersinden kalmış sayılırlar. İntihal raporu danışman hoca tarafından hazırlanır ve imzalanır.  
 
Final raporunun Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazım kurallarına uygun olarak 
hazırlanması gerekmektedir.  
 
BİTİRME PROJESİ TAKVİMİ  
 
Proje başvurusu  : 1. ve 2. Haftalar 
Ara rapor teslimi : 8. Haftanın Cuma günü 
Final raporu teslimi : Dönemin bittiği gün sonrasındaki 7 gün içinde 
Sunum ve demo  : Dönem sonunda bölüm başkanlığının belirlediği gün içinde 

 


