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04/03/2021 Tarih ve 2021/04 Sayılı Senato Kararı 

 

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ  

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

BİTİRME PROJESİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

Amaç 

MADDE 1 − (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde 

bulunan tüm bölümlerin 4. Sınıf, 7.-8. Dönemlerinde “ILF411 Bitirme Projesi” dersi alan öğrenciler 

tarafından hazırlanacak bitirme projelerinin hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam  

MADDE 2 − (1) Bu yönerge, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan tüm 

bölümlerin bitirme projelerinin hazırlanmasına ilişkin hükümleri kapsar.  

Dayanak  

MADDE 3 − (1) Bu Yönerge;  “İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim 

Yönetmeliği”nin 9. Maddesi’ne dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

 MADDE 4 − (1) Bu Yönergede geçen;  

a) Danışman: İletişim Fakültesi öğretim üyelerini ve öğretim görevlilerini,  

b) Dekan: İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanını,  

c) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,  

ç) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Esaslar 

 

Bitirme Projesi 

MADDE 5 − (1) Mezun olabilmek için Bitirme Projesi alınması gereken lisans programlarına kayıtlı 

öğrencilerin, başarmak zorunda oldukları çalışmalardır. 

(2) Bitirme projesi, İletişim Fakültesi öğrencilerinin, eğitim – öğretim programlarında edinmiş oldukları 

bilgileri,  uygulama ile bağdaştırmaları ve alanlarında deneyim kazanmalarını sağlayacak nitelikte 

olmalıdır. Öğrenciler, bölümde almış oldukları kuramsal ve uygulamalı derslerin konuları ile bağlantılı 

olmak koşuluyla kuramsal ya da uygulamalı çalışma yapabilirler.   

Bitirme Projesi Danışmanlığı 

MADDE 6 − (1) Her öğrenci bölümde görev yapan bir öğretim elemanı danışmanlığında bitirme 

projesini hazırlar.  

(2) Bölümde “ILF411 Bitirme Projesi” dersini alan öğrenci sayısına göre ders, bölümdeki öğretim 

elemanları arasında dağıtılır. 
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 (3) Danışmanın belirlenmesinde danışmanın uzmanlık alanı ile bitirme projelerinin konusu arasındaki 

uygunluk ve ilgili öğretim elemanının danışmanlık yaptığı öğrenci sayısı ağırlığı dikkate alınır. 

(4) Danışman öğretim elemanları, öğrenci çalışmalarını sürekli izler ve yol gösterir, proje raporlarını 

denetler. 

(5) Danışmanlar bölüm başkanına karşı sorumlu olup, akademik yılsonunda tüm bitirme projelerini 

bölüm başkanına teslim etmekle yükümlüdür.  

 

Bitirme ödevlerinin hazırlanması ve sunulması  

MADDE 7 − (1) Her bölüm, Bitirme Projesi dersinin öğrenme çıktıları ve bölüm kurulu tarafından 

hazırlanan kurallar, ilkeler ve belirlenen kriterler doğrultusunda, bu yönergeyi esas alarak kendi 

bölümünde uygulanacak olan bitirme projesi esaslarını ve değerlendirme oranlarını bölüm kurul 

kararıyla belirler ve Dekanlık onayına sunar. Her bölümde Bitirme Projesi dersi Dekanlığın onayı 

doğrultusunda yürütülür.  

(2) Öğrencilerin proje önerileri, danışman ve bölüm başkanının koordinasyonunda değerlendirilir.  

(3) Her öğrenci çalışma takviminde önceden belirlenen ve ilan edilen tarihler içinde en az iki proje 

raporunu danışmanına teslim etmek zorundadır. 

(4) Öğrenciler, bu yönerge ile belirlenen kurallara ve sorumlu öğretim elemanları tarafından hazırlanan 

çalışma takvimine uymakla yükümlüdür.  

Bitirme ödevi jürilerinin kurulması ve değerlendirme  

MADDE 8 − (1) Bitirme Projeleri, bölüm başkanı başkanlığında toplanan, öğretim elemanlarından 

oluşan en az 3 kişilik bir jüri tarafından, öğrencinin sunumundan sonra değerlendirilir. Danışman jüri 

başkanıdır.  

(2) Gerekli görülmesi durumunda Bölüm; kurulunun önerisi ve Dekanlık onayı ile Üniversite dışından 

jüri üyesi belirlenebilir. 

 

(3) Bu değerlendirmede jüri projenin konusu ve alanına göre, biçim ve içerik bütünlüğü, özgün 

yaklaşım, analitik yaklaşım ölçütleri çerçevesinde değerlendirme yapar.  

 

(4) Değerlendirme notu, öğrencinin dönem içinde sunmuş olduğu rapor ve sunum sırasında jüri 

üyelerinin ayrı ayrı verdikleri notların ortalaması alınarak hesaplanır. 

 

(5) Kuramsal çalışmalarda danışman öğretim üyeleri, Turnitin yazılımı üzerinden benzerlik raporu 

almak zorundadır. %20’nin üzerinde benzerlik oranına sahip olan çalışmalara düzeltme için ek süre 

verilir. Turnitin yazılımı üzerinden benzerlik raporu alamayan ve düzeltme sürecinden geçmesine 

rağmen benzerlik oranı kabul edilen sınırın üzerinde olan çalışmalar değerlendirme dışı tutulup 

başarısız sayılacaktır. 

 

(6) Bitirme Projesi Başarı Notu, İstanbul Aydın Üniversitesi Not Değerlendirme Sistemi Yönergesi'ne 

göre değerlendirilir. 

 

(7) Bitirme Projesi Değerlendirme Formu (EK 1) belirlenmiş temel başlıklar doğrultusunda her 

bölümün program çıktıları çerçevesinde detaylandırılarak uygulanır.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller  
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MADDE 9 − (1) Bu yönergede bulunmayan hususlarda Bölüm/Fakülte Kurulu kararları uygulanır.  

Yürürlükten kaldırma  

MADDE 14 − (1) İletişim Fakültesinde uygulanan bitirme projesi ile ilgili her türlü düzenleme 

yürürlükten kaldırılmıştır.  

Yürürlük  

MADDE 15 − (1) Bu yönerge, İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten 

itibaren yürürlüğe girer.  

Yürütme  

MADDE 16 − (1) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.  

EK  

EK1: BİTİRME PROJESİ DEĞERLENDİRME FORMU  
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EK1: 

 

İAÜ  

İLETİŞİM FAKÜLTESİ  

…………………………. BÖLÜMÜ                                                                                              

BİTİRME PROJESİ  DEĞERLENDİRME FORMU 

          

Öğrencinin Adı - Soyadı:………………     

 Toplam Puanı: …… 

 

 DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR PUAN PUAN DÜŞÜNCELER 

1. PROJE İÇERİĞİ     

2. SUNUŞ    

3. YARATICILIK     

4. TUTARLILIK     

5. ETİK    

 Toplam 100   

 

 

 


