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Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları Bölümü Bitirme 
Projesi I ve Bitirme Projesi II derslerinin öğrenciler tarafından seçilebilme koşullarını, derslerin değerlendirme 
kriterlerini düzenlemektedir.  
 
TANIMLAR 
 MADDE 1:  
İKÜ: İstanbul Kültür Üniversitesi   
STF: Sanat ve Tasarım Fakültesi  
BÖLÜM: İletişim Sanatları Bölümü olarak anılacaktır. 
 
YÖNERGENİN KAPSAMI ve HÜKÜMLER  
MADDE 2: 
1.  

Eski Hali  Bu yönerge 7.ve 8. dönemlerinde her öğrenci tarafından hazırlanacak bitirme projelerini 
kapsamaktadır. 

Yeni Hali Bu yönerge, bölümün lisans ve ÇAP kaydı bulunan her öğrenci tarafından hazırlanacak 
bitirme projelerini kapsamaktadır. 

 
2.  

Eski Hali  Bitirme projesinin amacı, öğrencilerin eğitim-öğretim programlarında edinmiş oldukları 
bilgileri, uygulama ile bağdaştırmaları ve alanlarında deneyim kazanmalarıdır. 

Yeni Hali Bitirme Projesi I ve Bitirme Projesi II derslerinin amacı, öğrencilerin eğitim-öğretim 
programlarında edinmiş oldukları bilgileri, uygulama ile bağdaştırmaları ve 
alanlarında deneyim kazanmalarıdır. 

 
 
3.  

Eski Hali  Bitirme projesi, 7. ve 8. yarıyılda gerçekleştirilecek Reklam ve Halkla İlişkiler alanları başta 
olmak üzere, iletişim sanatları alanını kapsayan her türlü uygulamaları ve tasarım alanındaki 
kuramsal çalışmaları aktarmaktadır. 

Yeni Hali Bitirme Projesi I ve Bitirme Projesi II derslerinde, Reklam ve Halkla İlişkiler alanları 
başta olmak üzere, İletişim Sanatları alanını kapsayan her türlü uygulama ve tasarım 
alanındaki kuramsal çalışma konu edinerek, öğrencilerin özgün bir proje ortaya 
koyması amaçlanmaktadır. 

 
4.  

Eski Hali  Bitirme projelerinin biçimsel koşulları ve içeriği danışmanın onayına bağlıdır. 
Yeni Hali Bitirme Projesi I ve Bitirme Projesi II derslerinin biçimsel koşulları ve içeriği 

danışmanın onayına bağlıdır.  
 
5. Kuramsal çalışmalarda İKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü tez yazım kılavuzundaki “bilimsel çalışma ölçütleri” 
geçerlidir. 
6.   

Eski Hali  7. dönemde ilk 6 dönemden başarısız olduğu ve/ya da alamadığı dersleri toplam kredisi 10 
AKTS krediyi aştığında öğrenciler bitirme projesi dersini alamazlar. 

Yeni Hali Öğrencinin, Bitirme Projesi I dersini alabilmesi için en az 164 AKTS dersi başarı ile 
tamamlamış olması gerekmektedir. 

 
7.  



Eski Hali  7. yarıyılda, bitirme projesi dersinden “başarılı olmak” 8. yarıyıl bitirme projesini almak için 
ön koşuldur. 

Yeni Hali Bitirme Projesi II dersini alabilmek için Bitirme Projesi I dersinden “başarılı olmak” 
ön koşuldur. Bitirme Projesi I ve Bitirme Projesi II dersleri aynı dönem içerisinde 
alınamaz. 

 
 
8.  

Eski Hali  7. ve 8. yarıyıl bitirme projesi dersi her yarıyılda yeniden açılacaktır.  
Yeni Hali Bitirme Projesi I ve Bitirme Projesi II dersleri her yarıyılda açılacaktır. 

 
9. Bitirme projesinin bu yönergeye uygun olarak yürütülmesini ve değerlendirilmesini Bölüm Başkanı 
gözetiminde proje danışmanları sağlar. 
 
DANIŞMANIN ATANMASI ve SORUMLULUKLARI 
MADDE 3: 
1. Bitirme projesi danışmanları Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilir ve Bölüm Başkanına karşı sorumludur.  
 
2. 2547 sayılı kanunun amaç ve ilkeleri doğrultusunda; proje danışmanı,  

3.a.  öğrenci çalışmalarını sürekli izlemek ve yol göstermekle, 
3.b. jüri değerlendirmesinden sonra öğrencinin başarı ya da başarısızlığını bildiren raporunu Bölüm 

Başkanlığı’na sunmakla yükümlüdür. 
 3. Bitirme projesi danışmanı, yarıyıl başında ara sınav ve yıl içi çalışmalarında kullanacağı değerlendirme 
ölçütlerini öğrencilere duyurur ve ilgili Bölüm Başkanı’na bilgi verir. Yarıyıl içinde verilecek ödevler, yapılacak 
laboratuvar ve atölye vb. çalışmalar bu değerlendirme kapsamındadır. 
 
BİTİRME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI ve ÖĞRENCİLERİN SORUMLULUKLARI  
MADDE 4: 
1.Öğrenci, Bölümün bir öğretim görevlisi, öğretim üyesi danışmanlığında bitirme projesini hazırlayacaktır. 
2.  

Eski Hali  Bitirme projesinde derslere devam zorunluluğu %70’dir.  
Yeni Hali Bu madde çıkartılmıştır. 

 
 
3.  

Eski Hali  Öğrenci 7 ve 8. yarıyılda bitirme projesi danışmanı tarafından İKÜ Akademik Takvimine 
göre belirlenen tarihte her projenin gerçekleştirilmesi için gerekli aşamaları oluşturur ve 
danışman öğretim üyesi ya da öğretim görevlisinin onayına sunar. 

Yeni Hali Bitirme Projesi I veya Bitirme Projesi II derslerini, alan öğrenciler danışmanları 
tarafından İKÜ Akademik Takvimine göre belirlenen tarihlere dikkat ederek 
projelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli aşamaları oluşturup, danışman öğretim üyesi 
ya da öğretim görevlisinin onayına sunarlar. 

 
4. Proje danışmanından onay alan bitirme projeleri İKÜ ya da STF mekanlarında, stüdyolarında, laboratuvarlar, 
halkla ilişkiler ve reklam atölyeleri ve dış mekanlarda proje danışmanının yapacağı düzenlemelere uygun olarak 
tamamlanacaktır. 
 
5.  

Eski Hali  Bitirme projesi teslim tarihi için İKÜ Akademik takviminde belirlenen sınav tarihleri temel 
alınarak; hazırlanan projeler sınav tarihinden 1 hafta önce sınava giren jüri sayısı kadar 
çoğaltılıp jüriye teslim edilecektir. 

Yeni Hali Bitirme Projesi I ve Bitirme Projesi II derslerinin teslim tarihi için İKÜ Akademik 
takviminde belirlenen sınav tarihleri temel alınarak; hazırlanan projeler, 3 kopya 
olarak çoğaltılıp proje sunum esnasında jüriye teslim edilecektir. 

 
DEĞERLENDİRME 
MADDE 5:  
1.  

Eski Hali  Danışmanından onay almayan bitirme projeleri değerlendirmeye alınmayacak ve başarısız 
sayılacaktır. 



Yeni Hali Danışmanından onay almayan Bitirme Projesi I ve Bitirme Projesi II dersleri 
değerlendirmeye alınmayacak ve başarısız sayılacaktır. Ayrıca Bitirme Projesi I 
dersinde belirlenen konu Bitirme Projesi II dersinde değiştirilemez. 

 
2.   

Eski Hali  Bitirme projelerinin yılsonu sınavı Bölüm Başkanınca belirlenen STF Dekanı tarafından 
onaylanan; bitirme projesi danışmanı yanında fakülte öğretim üye ve görevlilerinden oluşan 
en az üç kişilik bir jüri tarafından, sözlü olarak yapılacaktır. 

Yeni Hali Bitirme Projesi I ve Bitirme Projesi II derslerinin yılsonu sınavı Bölüm Başkanınca 
belirlenen; proje danışmanı yanında fakülte öğretim üye ve görevlilerinden oluşan en 
az üç kişilik bir jüri tarafından, sözlü olarak yapılacaktır. 

 
3. Bitirme projelerinin notlandırılması İletişim Sanatları Bölüm Başkanlığı’nca belirlenen “Bitirme Projesi 
Kriterleri” baz alınarak yapılacaktır. 

Eski Hali  Bitirme projelerinin notlandırılması İletişim Sanatları Bölüm Başkanlığı’nca belirlenen 
“Bitirme Projesi Kriterleri” baz alınarak yapılacaktır. 

Yeni Hali Bitirme Projesi I ve Bitirme Projesi II derslerinin notlandırılması İletişim Sanatları 
Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenen “Bitirme Projesi Kriterleri” baz alınarak 
yapılacaktır. 

 
YÜRÜRLÜK 
MADDE 6: 
Bu yönerge  19.10.2020 tarihli STF Fakülte Kurulu onayından sonra yürürlüğe girer. 

 
 


