
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİSANS BİTİRME PROJESİ ANA YÖNERGESİ 

 
 
I. Kapsam ve Bitirme Projesinin Amacı 
 
Madde 1: Bu yönerge, İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği’nin 27. maddesinin gereği özelliklerine uygun olarak bitirme projesi esaslarını hazırlar, 
Üniversite Senatosu’nun onayına sunulur. 
 
Madde 2:Bitirme projelerinin amacı öğrencilere,elde ettikleri teorik bilgileri kullanarak bilimsel 
araştırma ve uygulama yapmanın süreç ve tekniklerini benimsetmek,sonuçları 
yorumlatabilmektedir. 
 
II. Bitirme Projesi Süresi, Çalışma Konuları ve Yönetimi 
 
Madde 3: İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 
27. maddesi gereğince, öğrencinin bitirme projesini alabilmesi,mezuniyet için sağlanması gerekli 
toplam kredinin en az %75’ini tamamlamış olmasına bağlıdır. Öğrenci 7.yy ve 8. yy bitirme projesi 
alabilir. 
 
Madde 4: Bitirme projesi bir öğretim elemanının danışmanlığında yürütülür. Bir danışmana ait proje 
grubunun kaç öğrenciden oluşacağı öğretim elemanı sayısı/proje sayısı göz önünde tutularak 
fakülte kurullarınca belirlenir. 
Bir danışmanın proje grubu Fakülte kurullarınca Müfredatta belirlenen Kredi ve AKTS’nin altında 
olamaz. Bu kural göz önünde bulundurularak bitirme projelerinin hangi dönem veya dönemlerde 
verileceği, kredi ve AKTS değerleri fakülte kurullarınca belirlenir. 
 
Madde 5: Öğrenciler 7.yy ve 8.yy kayıt süresince Fakülte dekanlığının ilan ettiği danışman öğretim 
elemanı listesinden bir danışman ve bitirme projesi çalışma konusunu seçerler ve ilgili formu 
dekanlığa onaylatarak danışmanına teslim eder. 
 
Madde 6: İstanbul Ticaret Üniversitesi fakülteleri ihtiyaca uygun olarak “Bitirme Projesi 
Kılavuzu”yaparlar.Bitirme projesi “Bitirme Projesi Kılavuzu”nda belirtilen esaslara göre hazırlanır. 
 
Madde 7: Öğrenci projesini en geç yarıyıl derslerinin son gününe kadar danışmana teslim eder. 
 
Madde 8: Danışman tarafından değerlendirilen bitirme projeleri İstanbul Ticaret Üniversitesi 
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30. maddesi uyarınca notlanır ve 
sonuçlar yarıyıl sınavlarının tamamlanmasından itibaren akademik takvimde belirtilen final 
sınavlarının öğretim elemanları tarafından öğrenci bilgi sistemine işleneceği son güne kadar işlenir. 
 
Madde 9:Bitirme projesinin sonucu başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda bitirme projesine 
yeniden kayıt olur. 
 
Madde 10: Bu yönerge hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


