BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla bilimsel araştırma
yapabilme, uygun metot ve gereci kullanabilme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme
becerisinin kazandırılması amacıyla yapılan bitirme projesi esaslarının tanımlanmasıdır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge hükümleri Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
öğrencilerinin yapacakları bitirme projesi ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Bahçeşehir Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen terim ve kısaltmaların açıklamaları aşağıdaki gibidir:
a) BAU: Bahçeşehir Üniversitesi
b) SBF: Sağlık Bilimleri Fakültesi
c) BP: Bitirme Projesi
d) Danışman: Öğrencinin sadece kendi bölüm öğretim elemanları arasından seçebileceği, BP’ye
destek veren ve yol gösteren öğretim elemanı.
İKİNCİ BÖLÜM
Bitirme Projesi ile İlgili Esaslar
Bitirme projesi kapsamı
MADDE 5- (1) BP, lisans programlarına kayıtlı öğrenciler tarafından alınması gereken ve
mezun olabilmek için başarmak zorunda olunan bir çalışmadır. Öğrencilerin BP’leri BAU SBF
Bölümlerinin müfredatları doğrultusunda yürütülür.
Bitirme projesi alma yarıyılı
MADDE 6- (1) Öğrenci, BP’yi ilgili bölüm müfredatında belirlenen yarıyılda alır.

Temel esaslar
MADDE 7- (1)
a) BP, danışman tarafından uygun görülmesi hâlinde birden fazla öğrenci tarafından ortaklaşa
yapılabilir.
b) BP, öğrencinin/öğrencilerin talebi ve danışmanın uygun görmesi hâlinde derleme ya da
araştırma şeklinde yapılabilir.
c) Araştırma formatında yapılacak olan BP için, Danışmanın gerekli görmesi hâlinde etik kurul
izni alınır. Etik ihlali kapsamında müteakip dönemde yaşanacak olası idari ve hukuki
sorunlardan başta Danışman olmak üzere öğrenci de sorumludur.
d) Araştırma formatında yapılacak BP’nin, araştırmasının uygulanması için, BAU dâhil tüm
kurum ve kuruluşlardan resmî yazı ile kurum izni talep edilmesi hâlinde, etik kurul izni alınması
zorunludur.
e) BP, intihal oranı %20’yi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
f) BP dersinin yürütülmesine ilişkin (teslim ve sunum tarihleri, değerlendirme, vb.) usul ve
esaslar derse ait ders öğretim planı aracılığı ile danışman tarafından bildirilir.
Devam zorunluluğu
MADDE 8- (1) Her öğrenci, danışmanlık saatleri içerisinde, danışmanının belirlediği
sıklıklarla danışmanı ile BP hakkında görüşme yapmak zorundadır.
Dersin konularının belirlenmesi
MADDE 9- (1) BP konuları; öğrencinin araştırmacı ruhunu geliştirecek, mesleki bilgisini,
yeteneğini ve görgüsünü artıracak şekilde belirlenir.
Uygulaması ve hazırlanması
MADDE 10- (1)
a) BP’nin değerlendirilmesinde ders öğretim planında belirtilen puanlama sistemi esas alınır.
b) Danışman, BP’nin planlanması, çalışmalarının sürdürülmesi, bulguların yorumlanması gibi
hususlarda öğrenciye rehberlik eder.
c) SBF, BP’nin yazım kurallarını ve formatını belirlemek üzere bu Yönergenin yürürlüğe
girmesini müteakip iki hafta içinde Fakülte Kurulunun onayı ile “Bitirme Projesi Yazım
Kılavuzu” hazırlar ve internet sayfasında yayımlar.
d) SBF Fakülte Kurulu gerekli görüldüğünde “Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu”nda değişiklik
yapar.
Bitirme projelerinin sunulması ve değerlendirilmesi
MADDE 11- (1)
a) BP teslim edilmeden önce danışman tarafından okunur ve düzeltilir.

b) BP’ni tamamlayan öğrenci/öğrenciler, danışman tarafından planlanan esaslar doğrultusunda
çalışmalarını sunuma (ilgili bölüm tarafından belirlenen poster sunumu ya da sözlü sunum gibi)
uygun hâle getirir.
c) Sunumdan sonra varsa gerekli düzeltmeleri yapan öğrenci/öğrenciler BP’nin basılı bir
kopyasını danışmanına teslim eder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu yönerge Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe
girer.
MADDE 13- (1) Bu Yönerge BAU Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
ve müfredat değişikliklerinde güncellenir.
MADDE 14- (1) Bu yönergeyi Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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