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TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 

LİSANS BİTİRME ÇALIŞMASI ESASLARI  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanım 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu esaslar, 01/04/2009 tarih ve 5849 sayılı kanunla onaylanan Milletlerarası 

Antlaşmayı esas alarak 21 Temmuz 2013 tarih ve 28714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk-Alman 

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin Lisans Çalışması başlıklı 27 inci 

maddesi gereği, lisans çalışmalarında uyulması gerekli genel esasları belirler.  

 

Tanım 

MADDE 2 – (1) Lisans bitirme çalışmaları; lisans öğrenim planlarında kredili olarak yer alan, proje, 

tez ve benzeri türden çalışmalardır. Lisans bitirme çalışması, öğrencinin belirli bir mesleki olgunluğa eriştiğinin 

kanıtı kabul edilir. Lisans bitirme çalışmasının alınması, danışman ve konusunun belirlenmesi, 

gerçekleştirilmesi, sınavı ve başarı ölçütleri burada belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür. Bu çalışmalar, bir 

konunun derlenmesi ve değerlendirilmesi, teorik, gözleme dayalı ve/veya deneysel nitelikli bir çalışma 

yapılması, mevcut bir bilginin bir alana uygulanması, proje yapılması ve yapılan çalışmaların rapor edilmesi 

ve/veya sunulmasının uygun bir bileşimi şeklinde gerçekleştirilir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Lisans Bitirme Çalışmasının Konusu ve Danışmanının Belirlenmesi, Yarıyılı, Süresi, Yürütülmesi, 

Teslimi ve Değerlendirilmesi 

 

Lisans bitirme çalışmasının konusu ve danışmanının belirlenmesi 

MADDE 3 – (1) Bölüm Başkanlıkları, ilgili Bölümde yapılması planlanan lisans bitirme çalışmalarına 

yönelik araştırma alanlarını ve/veya konularını, konuyla ilgili ön şartları ve danışman önerilerini, lisans bitirme 

çalışması öncesindeki yarıyılın içinde ilgili bölümün Akademik Kurulunun yazılı görüşünü alarak belirler. 

(2) Bölüm Başkanlıkları, lisans bitirme çalışmalarına yönelik araştırma alanlarını ve/veya konularını, 

danışmanlarını ve kontenjan sayılarını gösteren listeleri, akademik takvimde belirtilen ders kayıtları başlamadan 

önce bölüm panolarında ve/veya Türk-Alman Üniversitesi web sayfasında öğrencilere duyurur. 

(3) Öğrenci, birlikte bitirme çalışmasını yürütmeyi talep ettiği öğretim üyesi ile görüştükten sonra 

kendisi ve danışmanı tarafından imzalanan Lisans Bitirme Çalışması Danışman Atama Formunu onaylanmak 

üzere Bölüm Başkanlıklarına teslim eder. 

(4) Bölüm Başkanlıkları, onayladıkları Lisans Bitirme Çalışması Danışman Atama Formlarını öğrenci 

otomasyon sistemine girilmek üzere ilgili birime iletir.  
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(5) Lisans bitirme çalışması, çalışmanın yürütüleceği Bölümün kararına bağlı olarak, bireysel veya 

grup çalışması şeklinde yürütülebilir. Çalışma gruplarının oluşturulmasına ve çalışmaların değerlendirilmesine 

ilişkin esaslar Dekanlık görüşü alınarak ilgili Bölüm tarafından belirlenir.  

(6) Bölümler, lisans çalışmaları ile ilgili süreci “Türk-Alman Üniversitesi Lisans Bitirme Çalışması 

Esasları”na bağlı kalmak koşuluyla kendi uygulama esasları doğrultusunda sürdürürler.  

 

Lisans çalışmasının yarıyılı, süresi, yürütülmesi ve teslimi  

MADDE 4 – (1) Lisans bitirme çalışmaları, ilgili lisans bitirme çalışması danışmanının yönetiminde 

tarafından düzenlenir ve yürütülür.  

(2) Lisans bitirme çalışması, öğretim planında sekizinci yarıyıl dersi olarak açılır.  

(3) Lisans bitirme çalışmaları, bölümlerce belirlenmiş yazım ve hazırlama kurallarına uygun olarak 

hazırlanır. 

(4) Lisans bitirme çalışmasının süresi bir yarıyıldır. Bu süre sonunda öğrenci; tamamladığı lisans 

çalışmasını, bölümlerce hazırlanacak “Lisans Bitirme Çalışması Teslim Formu”nu doldurup danışmanının 

onayını alarak, yarıyıl sonu sınav haftasının ilk gününden yirmi bir gün önce, en az üç (3) nüsha olarak ilgili 

Bölüm Başkanlığına teslim eder. 

 

Lisans bitirme çalışmasının değerlendirilmesi 

MADDE 5 – (1) Lisans bitirme çalışması yarıyıl sonu sınavı, akademik takvimde belirtilen yarıyıl 

sonu sınav haftası/haftaları içinde ilgili Bölüm Başkanlıklarınca düzenlenen sınav programına uygun olarak 

yapılır. 

(2) Her bir sınav jürisi, biri çalışmayı yöneten danışman olmak üzere, toplam üç (3) üyeden oluşur. 

Üyelerden biri konuya yakın başka bir Bölümden de seçilebilir. Jüriler, Bölüm Başkanlıklarınca ilgili bölümün 

Akademik Kurulunun yazılı görüşü alınarak belirlenir. 

(3) Bölümün sözlü sınav yapılmasına karar vermiş olması halinde, jüri duyurulan gün ve saatte 

öğrenciyi sözlü sınava alır. Sınav herkese açıktır. Jüri, bölümlerce hazırlanan “Lisans Bitirme Çalışması 

Değerlendirme Formu”nu doldurur. 

(4) Lisans bitirme çalışmasının başarı değerlendirmesi, öğrencinin/öğrencilerin hazırladığı çalışma 

ve/veya sözlü sınavdaki durumları göz önüne alınarak yapılır. Lisans bitirme çalışmasının başarılı sayılabilmesi 

için dönem sonu başarı notunun en az “CC (2.00/4.00)“ olması gereklidir. Jüri, bitirme çalışmasını başarısız 

olarak değerlendirmesi durumunda, tespit ettiği eksiklikleri öğrenciye bildirir. Öğrenci gerekli düzeltmeleri 

yaparak jürinin belirlediği tarihe kadar çalışmasını yeniden teslim eder. Jüri, akademik takvimde belirtilen 

bütünleme sınav haftası/haftalarının sonuna kadar nihai değerlendirmesini yapar.  

(5) Her öğrenci ve/veya öğrenci grubu için başarı notunu içeren “Lisans Bitirme Çalışması 

Değerlendirme Formu” jüri tarafından imzalanarak ilgili Bölüm Başkanlığı’na iletilir. Bu nüshalardan biri ilgili 

Bölüm Başkanlığınca Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir.   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

 

Yürürlük  

MADDE 6 – (1) Bu esaslar, Üniversite Senatosu’nun onayladığı tarihte yürürlüğe girer. 

(2) Bu esaslarda olmayan hükümler için “Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir. 

 

Yürütme 

MADDE 7- (1) Bu esasları Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür. 


