
Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü 

Mezuniyet Projesi Hazırlama Yönergesi 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 − (1) Bu yönergenin amacı; Üsküdar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe 

Bölümü Lisans Programı’nda Mezuniyet Projesi hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 − (1) Bu yönerge, Üsküdar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü 

lisans programında Mezuniyet Projesi hazırlanmasına ilişkin hükümleri kapsar. 

MADDE 3 − (1) Bu yönergede geçen; 

a) Danışman: Mezuniyet projesi danışmanını, yani öğrencilerin mezuniyet projelerini birlikte 

yürütecekleri üniversite öğretim üyelerini ve öğretim görevlilerini, 

b) Dekan: Üsküdar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanını, 

c) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Üniversite: Üsküdar Üniversitesi’ni ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Esaslar 

Mezuniyet Projesi 

MADDE 4 − (1) FEL443 Mezuniyet Projesi I ve FEL444 Mezuniyet Projesi II, ilgili bölümün son senesinde 

bölüm öğrencilerinin almak ve mezun olabilmek için başarmak zorunda olduğu dersleri ifade 

etmektedir.  

(2) Mezuniyet projesi, kuramsal ya da uygulamalı bir konuda saptanan bir hipotezi denetleyebilme 

konusunda bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve bağımsız bir rapor hazırlayabilme yeteneğinin 

kazandırılması amacıyla yaptırılır. 

 

(3) Mezuniyet Projesi I,  FEL443 kodlu 4. Sınıf 7. Yarıyıl dersi olup 3 Kredi, 9 AKTS’dir. 

      Mezuniyet Projesi II, FEL444 kodlu 4. Sınıf 8. Yarıyıl dersi olup 3 Kredi, 9 AKTS’dir. 

 

Mezuniyet Projesi Danışmanı ve Danışman Atanması 

MADDE 5 − (1) Üniversitenin ilgili bölümünün öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri mezuniyet projesi 

danışmanlığı yapabilir.  



(2) Mezuniyet projesi danışmanı, öğrencinin tercihleri de göz önünde bulundurularak ilgili bölüm 

başkanlığı tarafından görevlendirilir.  

 

Mezuniyet Projesi Alma Yarıyılları 

MADDE 6 − (1) Öğrenci mezuniyet projesi derslerini, Felsefe Lisans Programı’nın güncel müfredatında belirlenen 
yarıyıllarda alır.  

 

Mezuniyet Projesi Konu Seçimi ve Değişikliği 

MADDE 7 − (1) Öğrenci, çalışmak istediği konuyu ve birlikte çalışmak istediği proje danışmanını 7. 

Yarıyılın başında “Mezuniyet Projesi Başvuru Formu” (EK 1) doldurmak suretiyle belirtir ve sınıf 

danışmanına iletir.  

MADDE 7 − (2)  Mezuniyet projesi almış bir öğrenci, en az bir ay aynı konu ve danışman ile çalıştıktan 

sonra, konu ve danışman değişikliğini gerekçeleriyle birlikte hazırlayacağı bir dilekçe ile bölüm 

başkanlığından talep edebilir. Uygun görülmesi durumunda öğrenci yeni bir mezuniyet projesi alabilir. 

 

Mezuniyet Projesinin Bildirilmesi 

MADDE 8 − (1) Sınıf danışmanı tarafından derslere kayıt süresi içerisinde her öğrenci için ayrı ayrı 

“Mezuniyet Projesi Başvuru Formu” doldurularak Bölüm Başkanlığı’na iletilir. 

 

Mezuniyet Projesi Süresi ve Yükümlülükler 

MADDE 9 − (1) Öğrenci mezuniyet projesini ilgili dönemlerde bitirmek zorundadır. Mezuniyet Projesi I 

dersi final ve bütünleme sınavı şeklinde değerlendirilir. Çalışmasını finale yetiştiremeyenler 

bütünlemeye girebilirler. 7. Yarıyılın sonunda öğrenciden literatür taramasını belirten bir kaynakça, 

proje izlencesini gösteren bir plan (öngörülen içindekiler kısmı), çalışmanın konusunu, sorusunu, 

amacını, temel kavramlarını ve varsayımlarını, ilgili dönemde proje kapsamında tamamlanan 

çalışmaları belirten bir rapor (en az 10 sayfa) istenir.  

(2) Mezuniyet Projesi II dersi final ve bütünleme sınavı şeklinde değerlendirilir. Öğrenci ilgili dönemin 

sonunda başarılı sayılmak için projesini matbu olarak sunmakla ve sözlü sunum yapmakla yükümlüdür. 

Final sınavında başarısız olanlar ya da çalışmasını finale yetiştiremeyenler bütünlemeye girebilirler. 

Bütünleme sınavında başarısız olanlara ya da çalışmasını bütünlemeye yetiştiremeyenlere ise, sadece 

tek bir sefer geçerli olmak üzere, bir sonraki akademik yılın ders kayıt süresi başlangıcına kadar ek bir 

uzatma süresi verilebilir. Süresinde tamamlanamayan mezuniyet projeleri bölüm başkanlığı tarafından 

iptal edilir ve bu durumda öğrenci başarısız sayılır.  

 

Mezuniyet Projesinin Hazırlanması ve Sunulması 

MADDE 10 – (1) Mezuniyet projeleri için Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım 

Yönergesi (http://enstitu.uskudar.edu.tr/wp-content/uploads/%C3%9C%C3%9C-SBE-tez-

yaz%C4%B1m-y%C3%B6nergesi.pdf)  esas alınır.  

http://enstitu.uskudar.edu.tr/wp-content/uploads/%C3%9C%C3%9C-SBE-tez-yaz%C4%B1m-y%C3%B6nergesi.pdf
http://enstitu.uskudar.edu.tr/wp-content/uploads/%C3%9C%C3%9C-SBE-tez-yaz%C4%B1m-y%C3%B6nergesi.pdf


(2) Mezuniyet projeleri, “Tez Yazım Yönergesi”ne göre hazırlanır ve sunulur. Mezuniyet projesi 

sunumundan en az bir hafta önce, öğrencinin çalışmasını basılı olarak danışmanına ve sunumunda yer 

alan jüri üyelerine teslim etmesi gerekir. Sunumlarında başarılı olan öğrenciler, sunumlarından sonraki 

bir hafta içinde, mezuniyet projelerini başta danışmanları olmak üzere, sunumunda yer alan jüri 

üyelerine ve arşivlenmesi amacıyla bölüme, basılı ve elektronik kopya olarak hazırlamaları ve teslim 

etmeleri gerekir. 

 

Mezuniyet Projesi Jürilerinin Kurulması ve Değerlendirme 

MADDE 12 − (1) Danışman tarafından savunmaya uygun görülmüş mezuniyet projesi bölüm başkanlığı 

tarafından oluşturulan en az 2 kişilik bir jüri tarafından “Mezuniyet Projesi ve Sunumu Değerlendirme 

Formu” (EK 2)  kullanılarak değerlendirilir. Danışman jüri başkanıdır. 

(2) Jüriler ilgili dönemin final haftasının bitiminden sonraki ilk Pazartesi, bütünlemeye kalan öğrenci 

olması durumda bütünleme haftasından sonraki ilk Pazartesi ve Eylül ayına kadar uzatma alan öğrenci 

varsa Eylül ayının ilk Pazartesi günü, öğrencilerin sunumlarını dinlemek ve sonrasında değerlendirmek 

üzere toplanır.  

(3) Savunmaya uygun görülmeyen mezuniyet projeleri için bir jüri oluşturulmaz. 

(4) Mezuniyet Projesi I değerlendirme notu proje danışmanları tarafından verilir.  

(5) Mezuniyet Projesi II değerlendirme notu jüri üyelerinin ayrı ayrı verdikleri notların ortalaması 

alınarak hesaplanır. 

(6) Mezuniyet projeleri sunumları konuyla ilgili izleyicilere açık olarak yapılır. 

  



EK-1 

T.C. 

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 

MEZUNİYET PROJESİ BAŞVURU FORMU 
 

Konu: Mezuniyet Projesi Danışmanı ve Başlığı Hk. 

 

 

 

 

Öğrencinin Bölümü   : ....................................................................  

Öğrencinin Numarası   : ……………………………………………  

Öğrencinin Adı ve Soyadı  : …………………………………………...  

Mezuniyet Projesi/Tez Konusu Önerisi : 

…………………………………………...................................................................................  

Danışmanın Adı ve Soyadı  : …………………………………………...................... 

Konunun Tespit Edildiği Tarih  : …………………………………………...  

İmza     : …………………………………………...  

 

  



EK-2 

T.C. 

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 

MEZUNİYET PROJESİ VE SUNUMU DEĞERLENDİRME FORMU 

 

Konu: Mezuniyet Projesi Değerlendirmesi Hk. 

 

 

 

 

Çalışma özgün mü?    :  

Temel kaynaklar taranmış mı?  :  

Kaynakça yeterli mi?     :  

Tez başlığı tezin içeriğini yansıtıyor mu? Anahtar kelimeler yeterli mi? : 

Çalışmanın hacmi yeterli mi? (En az 25 en fazla 50 sayfa): 

Değerlendirme notu (100 üzerinden)  :  

 

      

 

 


