ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİTİRME PROJESİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – Bu Yönergenin amacı; Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Bölümlerindeki lisans öğrencilerinin mezuniyetleri için hazırlamak zorunda oldukları bitirme
projeleri ile ilgili iş ve işlemleri tanımlamak ve yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 – Bu Yönerge; Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Bölümlerindeki kayıtlı tüm lisans öğrencilerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – Bu Yönerge; 27/07/2014 tarih ve 29073 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 17. maddesinin 4. fıkrasına istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – Bu Yönergede geçen;
Bitirme projesi: lisans öğrencilerinin mezun olabilmeleri için hazırlamaları gereken,
yazılı ve sözlü olarak sundukları ve sınava tabi oldukları çalışmayı,
Bölüm: Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlı Bölümleri,
Dekan: Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanını,
Fakülte: Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesini,
Yönetmelik: 27/07/2014 tarih ve 29073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ni
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bitirme Projelerinin Yürütülmesi

Bitirme projesi
MADDE 5 – (1) Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümlerindeki kayıtlı
tüm lisans öğrencileri mezun olabilmeleri için bitirme projesi hazırlamak zorundadırlar.
(2) Bitirme projesi, öğrencinin belirli bir meslekî olgunluğa eriştiğinin delili kabul
edilir. Bitirme projesinin alınması, danışman ve konusunun belirlenmesi, gerçekleştirilmesi,
sınavı ve başarı ölçüsü burada belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütülür. Bu çalışmalar, bir
konuda derleme ve değerlendirme, teorik, gözleme dayalı ve/veya deneysel nitelikli çalışma,
mevcut bir bilgiyi bir alana uygulama, proje yapma ve yapılan çalışmaları rapor etme ve/veya
sunma şeklinde gerçekleştirilirler.
(3) Bitirme projeleri Bölümlerin öğretim planlarına göre açılır.
(4) Bitirme projesinin süresi en az bir yarıyıldır. Ancak bölümler süreyi artırabilirler.

Bitirme projesi konusu ve danışmanının belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Bitirme projeleri, bireysel olarak yapılabileceği gibi birden fazla
öğrenci tarafından grup hâlinde de yapılabilir.
(2) Bitirme projeleri süreci, bitirme projelerinin Bölümlerin öğretim planlarında yer
aldıkları ilk dönemde öğrencinin dilekçeli başvurusu ile başlar.
(3) Bölümler, bitirme projelerinin konusunun belirlenmesi, öğrenciye proje danışmanı
atanması gibi bitirme projeleri ile ilgili süreci bu Yönergeye bağlı kalmak şartıyla kendi
uygulama esasları doğrultusunda sürdürürler.
(4) Bitirme projeleri, Bölüm Kurulu tarafından öğrencilere bitirme proje konusu ve
proje danışmanı atanması kararı ile başlar. İlan edilen bu karar ile öğrenciler danışmanları
gözetiminde bitirme projelerini hazırlamaya başlarlar.

Bitirme projelerinin hazırlanması ve teslimi
MADDE 7 – (1) Bitirme projeleri, ilgili proje danışmanı tarafından düzenlenir ve
yürütülür.

(2) Bitirme projeleri, Fakülte Kurulu tarafından belirlenmiş olan “Adıyaman
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu ve Şablonu”na
uygun olarak hazırlanır. Projeler kılavuza uygunluk kontrolünden geçirilir, uygun olmayanlar
kabul edilmez.
(3) Bitirme projelerini tamamlayan öğrenciler, tamamladıkları bitirme projelerini
danışmanlarının onayıyla “Bitirme Projesi Teslim ve Değerlendirme Formu” ile ekinde en az
üç (3) basılı nüsha ile bir de CD’de elektronik ortamda olmak üzere Bölüm Başkanlığına
teslim ederler.
(4) Geçer not almış bitirme projeleri dört (4) basılı nüsha ile bir de CD’de elektronik
ortamda olmak üzere Bölüm Başkanlığına, bir (1) basılı nüshası ise Mühendislik Fakültesi
dekanlığına teslim edilir.

Bitirme projelerinin değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) Bitirme projesi sınavı, akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu
sınav haftası/haftaları içinde Bölüm Başkanlıklarınca düzenlenen sınav programına uygun
olarak yapılır.
(2) Her bir sınav jürisi, biri çalışmayı yöneten proje danışmanı olmak üzere, en az üç
(3) üyeden oluşur. Üyelerden biri konuya yakın başka bir Bölüm veya anabilim dalından da
seçilebilir.
(3) Duyurulan gün ve saatte öğrenci jüri tarafından sözlü sınava alınır. Sınav herkese
açıktır. Sınav değerlendirmesi jüri tarafından “Bitirme Projesi Teslim ve Değerlendirme
Formu”na yazılır.
(4) Bitirme projesinin başarı değerlendirmesi, öğrencinin/öğrencilerin hazırladığı
çalışma(lar) ve sözlü sınavdaki durumları göz önüne alınarak yapılır. Bitirme projesinin
başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az “CC (2.00/4.00)” olması gereklidir.
(5) Her öğrenci ve/veya öğrenci grubu için başarı notunu içeren “Bitirme Projesi
Teslim ve Değerlendirme Formu” jüri tarafından imzalanarak Bölüm Başkanlığına iletilir.
Bölüm Başkanlığı formun bir kopya nüshasını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Yönerge, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından
itibaren geçerlidir.
(2) Bu Yönergede bulunmayan hükümler için Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Yürütme
MADDE 10 – Bu Yönergeyi Dekan yürütür. Bu yönerge Adıyaman Üniversitesi
Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

