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T.C. 

ĠSTANBUL YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ 

MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ 

 

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ 

BĠTĠRME PROJESĠ (I-II) YÖNERGESĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Yönergenin Kapsamı ve Hükümler 

 

Kapsam 

Madde 1- (1) Bu Yönerge, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık 

Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün mezuniyet projelerinin 

gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesini düzenler. 

 

Madde 2- (1) Bu Yönerge 4. sınıf 7. ve 8. dönemlerinde her öğrenci tarafından 

hazırlanacak bitirme projelerini kapsamaktadır. Bitirme Projesi; Lisans eğitim-öğretim ders 

planında ders saati sayısı ve AKTS’si belirlenen “Bitirme Projesi I” ve “Bitirme Projesi II” 

dersleri kapsamında olup, kuramsal, uygulama ve literatür çalışmalarına yönelik bilimsel bir 

araştırmanın basılı olarak sunumu ve jüri önünde sözlü olarak savunulmasıdır. 

 

Madde 3- (1) Bitirme projesinin amacı öğrencilerin eğitim-öğretim programlarında 

edinmiş oldukları bilgileri, uygulama ile bağdaştırmaları ve alanlarında deneyim 

kazanmalarıdır. 

 

Madde 4- (1) Her öğrenci, mezun olabilmek için iki dönem halinde verilen “Bitirme 

Projesi I/II” dersini –zorunlu durumlar dışında- tek başına yapacağı projelerle tamamlamak ve 

geçer not almak zorundadır. 

 

Madde 5- (1) Her öğrenci, Bölümün bir öğretim görevlisi ya da öğretim üyesi 

danışmanlığında bitirme projesini hazırlar. Öğrenciler proje konuları olarak, Bölümde almış 

oldukları uzmanlık derslerinin konularına uygun olmak koşulu ile kuramsal ya da uygulamalı 

çalışma yapabilirler. Öğrenci danışmanının öngördüğü sürede proje dosyasını hazırlar. 

 

Madde 6- (1) Bitirme projeleri her öğrencinin birlikte çalışacağı bir danışman öğretim 

elemanı ile yürütülür. Projelerin içeriği, danışmanlık ve dersin gereklilikleri aşağıda 

belirtilmiştir. Bütün öğrenciler, bu kurallara uymak ve ders yılının başında dağıtılacak olan 

zaman çizelgelerini takip etmekle yükümlüdürler. 

 

Madde 7- (1) 7. yarıyılda, Bitirme Projesi I dersinden “başarılı olmak” 8. yarıyıl 

Bitirme Projesi II’yi almak için ön koşuldur. 

 



2/4 
 

Madde 8- (1) 7. Ve 8. Yarıyıl final programı öncesinde yazım kılavuzunda belirtildiği 

üzere yazılı Bitirme Projeleri danışman öğretim elemanına sunulur ve belirlenen bir tarihte 

jüri önünde sözlü olarak sunulur. 

 

Madde 9- (1) Bitirme projesinin bu Yönergeye uygun olarak yürütülmesini ve 

değerlendirilmesini Bölüm Başkanları gözetir ve sağlar. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Danışmanın Belirlenmesi ve Sorumlulukları 

 

 Madde 10- (1) Bitirme Projesi dersi kapsamında her öğrenci, proje çalışması süresince 

kendisine danışmanlık yapacak bir veya birden fazla öğretim elemanı ile birlikte çalışır. 

Danışman öğretim elemanının belirlenmesinde, öğrencilerin proje öneri formlarında birlikte 

çalışmak istedikleri öğretim elemanlarına öncelik verilir. Bu belirlemede danışmanın 

uzmanlık alanı ile bitirme projelerinin konusu arasındaki uygunluk da dikkate alınır. 

 

Madde 11- (1) Bölüm Başkanı, bitirme projesiyle ilgili danışmanları bölümdeki son 

sınıf öğrencilerinin sayısını dikkate alarak, belirler. Öğrenciler danışmanın kendi çalışma 

yöntemine uymakla yükümlüdür. 

 

Madde 12- (1) Proje danışmanı, öğrenci ya da danışman tarafından uygun bir proje 

gerçekleştirme süreci içerisinde geçerli bir gerekçeye bağlı olarak değiştirilebilir. 

 

Madde 13- (1) Danışmanlar, Bölüm Başkanına karşı sorumludur. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bitirme Projelerinin Hazırlanması ve Öğrencilerin Sorumlulukları 

 

 Madde 14- (1) İlk derste, bitirme projesinde görev alacak tüm danışmanlar ve 

öğrenciler birlikte Bölüm Başkanı’nın koordinasyonunda ders yapar. Bu derste proje 

hazırlama süreci öğrenciye anlatılır. İkinci ve üçüncü derslerde gelen proje önerilerine göre 

danışmanlar belirlenir. Bu belirmede, öğretim elemanlarının uzmanlık alanları ile proje 

konularının benzerlik göstermesi esastır. 

 

Madde 15- (1) Bitirme projesini belirtilen takvime uygun olarak yapmayan, özensiz 

yapan öğrencileri danışmanı uyarmakla yükümlüdür. Gerekirse durumu Bölüm Başkanlığı’na 

bir yazı ile bildirir. 

 

Madde 16- (1) Bitirme projesi, üniversite akademik takviminde belirlenen tarihler 

içinde en az iki proje gelişme raporu ile danışman tarafından denetlenir. 

 

Madde 17- (1) Bitirme projesinde ilk derslere ve sunumlardaki derslere devam 

zorunludur. Proje hazırlanması sırasındaki görüşmelerin ders programında belirlenen gün ve 
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saatlerde yaptırılması esastır. Ancak gerekli görülmesi halinde ders programında belirtilen 

gün ve saatlerden farklı zamanlarda da görüşmeler yapılabilir. 

 

Madde 18- (1) Danışmanından onay alan bitirme projeleriyle ilgili çalışma, üniversite 

olanakları/altyapısı elverdiği takdirde üniversite içinde; aksi takdirde danışmanın onayı ile 

öğrencilerin kendi olanakları ile hazırlanır. 

Madde 19- (1) Bitirme projesi teslim tarihi için üniversite akademik takviminde –aksi 

kararlaştırılmadıkça- belirlenen sınav tarihleri esas alınır. 

 

Madde 20- (1) Bitirme projesinde görev alan öğrencilere ücret ödenmez. 

 

Madde 21- (1) Bitirme projesinde görev alan öğrenciler 5510 sayılı Kanunun 6’ ncı 

maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında sigortalı sayılmazlar. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Projelerin Değerlendirilmesi 

 

Madde 22- (1) Her öğrenci, onay için hazırladığı bitirme projesini danışmanına, 

Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenen tarihlerde, teslim eder. 

 

Madde 23- (1) Bitirme projeleri, proje danışmanı ve öğretim üye ve/veya 

elemanlarından oluşan iki jüri tarafından, öğrenci sunumundan sonra değerlendirilir. Bu 

sunumda diğer öğrenciler de bulunur ve proje hakkında –oy hakkı olmaksızın- görüşlerini 

bildirirler. Bitirme projelerine ait tüm nihai değerlendirmeler bitirme projesi danışmanı 

tarafından yapılır.  

 

Madde 24- (1) Sunum sonrası değerlendirme: Danışmanların katılımı ile oluşan 

değerlendirme jürisi ortak - gizli- toplantıda Bitirme Projesini notla değerlendirir.  

(2) Bu değerlendirmede Jürinin gözeteceği kurallar: 

a. Yeterli araştırmanın yapılıp yapılmadığı, 

b. Biçim ve içerik bütünlüğü, 

c. Özgün yaklaşım, 

d. Analitik yaklaşım. 

 (3) Projede istenilen düzeltmeler için bir hafta süre verilir. 

(4) Düzeltme sonrası notlar kesinleşir. 

(5) Başarısız olan çalışmalar “FF” notu ile değerlendirilir. 

(6) Bitirme Projesi nihai ders notu “FF” olan öğrenciler bir sonraki yarıyıl dersi 

yeniden alır. 

 

Madde 25- (1) Yaz öğretim döneminde yeterli sayıda öğrenci olması halinde Bitirme 

Projesi dersi açılır. Öğrenci başka bir üniversitede başka bir Bitirme Projesi dersi alamaz. 

 

Madde 26- (1) Bu yönergeyi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı yürütür. 
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Yönergenin Kabul Edildiği Senato’nun 

Tarihi Sayısı 

24/09/2021 2021/11 

 


