BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ DERSİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
ders programlarında yer alan bitirme projesi dersi ile ilgili ilkeleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ders
planlarında yer alan bitirme projesi dersinin içeriği, alınması, yürütülmesi ve geçme şartlarıyla
ilgili esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi
ile 20/9/2020 tarihli ve 31250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Uludağ Üniversitesi Ön
lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bölüm: Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bölümlerden
her birisini,
b) Bölüm Başkanlığı: Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesindeki
bölüm başkanlıklarını,
c) Senato: Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Bitirme Projesi Dersi, Ders Alma, Çalışmanın Yürütülmesi ve Sınav
Bitirme projesi dersi
MADDE 5 - (1) Bitirme projesi dersi öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün bilim dallarının
uzmanlık alanında araştırmak istediği bir konuyu, derslerde edinilen bilgilerin sistematik bir
şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde, bilimsel bir yöntemle, çeşitli kaynaklardan
yararlanılarak yapılan, tasarım ve analiz yeteneği kazandıran ve bu yeteneği belgeleyen bir
çalışmadır.
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Dersin alınabilmesi
MADDE 6 - (1) Öğrencinin bitirme projesi dersini alabilmesi için; ilgili bölümde ön şart
olarak belirlenmiş olan “bitirme projesi hazırlık dersini” veya farklı isme sahip benzer statüdeki
dersi/dersleri başarmış olması gerekir.
(2) Bölüm başkanlıkları, öğrencilerin bitirme projesine daha fazla zaman ayırabilmeleri
için bitirme projesi çalışma konularının atamasını dersin alındığı yarıyıldan bir önceki yarıyılda
yapabilir. Ancak çalışmayla ilgili süreç resmi olarak, öğrenci tarafından birinci fıkrada belirtilen
şartların yerine getirildiği ve bu Yönergenin 7 nci maddesinde belirtildiği şekilde derse kayıt
olunduğu yarıyıl ile başlar.
(3) Bu maddede öngörülen şartlar oluşmadıkça, bitirme projesi dersi çalışma konusunun
belirlenmiş veya çalışılmaya başlanmış olması, bitirme projesi dersini resmi olarak alma ve
sınavına girme hakkı vermez.
Başvuru ve derse kayıt
MADDE 7 - (1) Öğrenciler bitirme projesi dersine ilgili bölüm tarafından ilan edilen ve
Senato tarafından karara bağlanan koşullar altında kayıt yaptırabilirler.
Çalışma konusunun ve danışmanın belirlenmesi
MADDE 8 - (1) Bölüm başkanlıkları, yarıyıl başında bölüm öğretim elemanları
tarafından yönetilebilecek azamî çalışma konusu sayısını ve/veya öğretim elemanlarına ait azamî
kontenjanları belirleyerek, bitirme projesi için öğrencilerin başvuru sürecini başlatırlar. Bu
Yönergenin 6 ncı maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğrenciler, proje konusu/danışman vb.
tercihlerini yaparak ve ilgili bölüm tarafından ilan edilmiş olan süreci takip ederek, bitirme projesi
dersini alma ve çalışma konusunun belirlenmesi işlemlerini tamamlarlar. Sonuçlar, çalışma konusu
tercihlerinin yapılmasından sonraki hafta içinde ilgili bölüm başkanlığı tarafından öğrencilere ilan
edilir.
(2) Çalışma konularının öğrencilere atanmasında düzenin ve eşitliğin sağlanması, ilgili
bölüm başkanlığının sorumluluğundadır.
Çalışmanın yürütülmesi ve rapor teslimi
MADDE 9 - (1) Bitirme projesi dersi kapsamındaki çalışmaların yönlendirilmesi,
izlenmesi ve denetlenmesi ilgili öğretim elemanının/elemanlarının sorumluluğunda yürütülür.
Öğrenci yaptığı çalışmaları yarıyıl içinde ilan edilen zamanlarda, ilgili öğretim
elemanına/elemanlarına ve/veya bölüm başkanlığına sunar.
(2) Dönem sonu raporu, bitirme projesi dersinin alındığı yarıyıl sonundaki sınav
döneminin başında, ilgili bölüm başkanlığı tarafından ilan edilen şekilde ilgili öğretim
elemanına/elemanlarına ve/veya bölüm başkanlığına teslim edilir.
Rapor yazımı
MADDE 10 - (1) Bitirme projesi dersi kapsamında gerçekleştirilen çalışmanın dönem
sonu raporu ve varsa diğer raporlar, ilgili bölüm başkanlığı tarafından ilan edilen formata uygun
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şekilde hazırlanır.
Sınava girebilme
MADDE 11 - (1) Dönem sonu raporunu teslim etmeyen öğrenciler bitirme projesi dersi
sözlü sınavına giremezler.
Dönem sonu raporunun teslim edilmesi ve sözlü sınavın uygulanması
MADDE 12 - (1) Bitirme projesi dersi sınavı, yarıyıl sonu sınav döneminin
tamamlanmasını izleyen ilk haftanın sonuna kadar, asgarî 3 (üç) kişilik bir jüri tarafından sözlü
sınav olarak gerçekleştirilir. Çalışmadan sorumlu öğretim elemanı/elemanları ilgili jürinin doğal
üyesi/üyeleri olup, diğer üye/üyeler sorumlu öğretim elemanı/elemanları veya ilgili bölüm
başkanlığı tarafından seçilir.
(2) Sözlü sınav sonrasında çalışma kapsamında yapılması önerilen değişiklik veya
düzeltme işlemleri, sınav tarihinden sonraki ilk hafta içinde tamamlanır. Süresi içinde gerekli
değişiklik veya düzeltmeleri yapmayan öğrenciler dersten başarısız kabul edilir.
(3) Öğrencinin bitirme projesi dersi sınavındaki başarı notu, dönem içi çalışmaları,
hazırlamış olduğu dönem sonu raporu ve sınav başarısı birlikte değerlendirilerek tespit edilir.
Bitirme projesi dersi çalışması için dönem sonu raporunu zamanında teslim etmeyen veya sınavda
başarısız olan öğrenci, bitirme projesi dersine dersin bulunduğu sonraki yarıyılda tekrar kayıt
yaptırmak zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Bursa Uludağ Üniversitesi
Ön lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim
Kurulu, Senato ve ilgili kurulların kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu Yönerge 2021-2022 eğitim- öğretim yılından itibaren uygulanmak
üzere Senatoda kabul edildiği 27 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.
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