
T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ  
SANAT ve TASARIM FAKÜLTESİ  
İLETİŞİM ve TASARIMI BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ İLKELERİ  
 
TANIMLAR 
MADDE 1:   
İKÜ: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi  
STF: Sanat ve Tasarım Fakültesi  
BÖLÜM: İletişim ve Tasarımı Bölümü 
BİTİRME PROJESİ: ITM0001 Proje Atölyesi I ve ITM0002 Proje Atölyesi II dersleri olarak 
anılacaktır. 
 
AMAÇ VE KAPSAM 
MADDE 2 
(1) Bu ilkeler, bölüm lisans programında yer alan ITM0001 kodlu Proje Atölyesi I ve 
ITM0002 kodlu Proje Atölyesi II derslerinin içeriği, yürütülmesi, teslimi, sınavı ve 
değerlendirilmesi konularını kapsamaktadır. 
 
BİTİRME PROJESİ KAYIT KOŞULLARI  
MADDE 3 
(1) Bitirme Projesi her yarıyıl açılır.  
(2) Bir öğrencinin ITM0001 Proje Atölyesi I dersine kayıt olabilmesi için, SAP-Orion 
sisteminde 7. yarıyıl öğrencisi olarak görülmesi gerekmektedir.  
(3) Bitirme projesi dersleri aynı dönem içerisinde alınamaz.  
(4) Bir öğrencinin Proje Atölyesi II dersine kayıt olabilmesi için, Proje Atölyesi I dersini 
başarıyla tamamlamış olması ön koşuldur.  
 
BİTİRME PROJESİ DERSLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE AŞAMALARI 
MADDE 4 
(1) Bitirme projeleri İKÜ’nün her eğitim-öğretim yılı için belirttiği akademik takvimdeki 
tarihler göz önünde bulundurularak yürütülür.  
(2) Bitirme Projesi kapsamında her öğrenci, bir danışman ile birlikte çalışır. Bölüm 
öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri bitirme projesi danışmanlığı yapabilir.  
(3) Bitirme projesi danışmanları Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilir ve her yarıyıl 
başında, ders değerlendirme ölçütlerini öğrencilere duyurur. 
(4) Bitirme projesi kapsamında atanan akademik danışman değiştirilemez. Öğrencinin 
Proje Atölyesi I dersini alıp başarılı olamadığı durumda, öğrenciye Bölüm Başkanı’nın 
belirleyeceği yeni bir danışman atanabilir. 
(5) Bitirme projelerinin biçimsel koşulları ve içeriği danışmanın onayına bağlıdır. 
Öğrenciler projelerinin her aşamasını danışmanın gözetiminde ve bilgisi dâhilinde 
sürdürmek zorundadır.  
(6) Proje Atölyesi I dersi Final Jürisi’nde oybirliği ile kabul edilen proje, Proje Atölyesi II 
dersinde değiştirilemez.  
(7) Bitirme projeleri, akademik makale veya grafik tasarım, dijital içerik üretimi, kısa film, 
fotoğraf, video, animasyon, arayüz tasarımı, web tasarımı, grafik sanatlar gibi bölüm 
eğitim planına uygun alanlarda uygulamalı proje olarak hazırlanabilir. Akademik makale 
çalışmaları bireysel olarak gerçekleştirilir. Uygulamalı proje gruplarındaki öğrenci 
sayısına proje danışmanı ve Bölüm Başkanı karar verir.  
 



(8) Akademik Makale: 
a. Proje Atölyesi I dersi kapsamında öğrenci, geliştirilmeye uygun araştırma 

makale önerisini, başlığını, konusunu, amacını, yöntemini, içeriğini, hedeflerini ve 
kaynakçasını hazırlamak ile yükümlüdür. Araştırma makalesinin alana katkı sağlaması, 
özgün olması ve bölümün eğitim planı ile uyumlu olması gerekmektedir. 

b. Proje Atölyesi II dersi kapsamında öğrenci, Proje Atölyesi I Final Jürisi’nde 
başarılı bulunan akademik makale önerisini tamamlamak ve aşağıdaki şartlardan birini 
sağlamak ile yükümlüdür.  

i. Akademik makalenin ulusal/uluslararası hakemli konferanslarda 
sunulması ve özet veya tam metin olarak basılması ya da basıma 
kabul edilmesi 

ii. Akademik makalenin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde 
yayınlanması veya yayına kabul edilmiş olması 

(9) Uygulamalı Proje: 
a. Proje Atölyesi I dersi kapsamında, öğrenciler dersin danışmanı tarafından belirlenecek 
sayıda ya da uzunlukta ön çalışmayı (eskiz, fragman, teaser, illüstrasyon, fotoğraf, vb) 
hazırlamakla yükümlüdür.  
b. Proje Atölyesi II dersi kapsamında öğrenciler Proje Atölyesi I Final Jürisi’nde başarılı 
bulunan çalışmalarını, danışmanın önceden belirlediği ve ilan ettiği koşullar dahilinde 
tamamlamakla yükümlüdür  
 
BİTİRME PROJELERİN TESLİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
MADDE 5 
 (1) Bitirme Projesi, Final Sınav Takvimi’nde belirtilen gün ve saatte dâhilinde ilgili dersin 
ilgili şubesinin CATS sistemine yüklenmelidir. 
(2) CATS sistemine yüklenen projelerin sunumları Bitirme Projesi Final Jürisi’nde 
gerçekleştirilir. Final Jürisi, Final Sınav Takvimi’nde “Jüri Tarihi” olarak belirtilen gün ve 
saatte çevrimiçi ya da yüz yüze olarak yapılır.  
(3) Final Jürisi tüm bölüm akademik ve idari kadrosu ile bölüm öğrencilerine açık olarak 
gerçekleştirilir ve Jüri tarihi Bölüm sosyal medya hesaplarından ve CATS üzerinden de 
öğrencilere duyurulur. 
(4) Bitirme Projesi dersini alan öğrencilerin Final Jürisi’ne katılmaları zorunludur. Final 
Jürisi günü, öğrenciler, projelerinin son halini, bir (1) kopya olarak, üzerinde isim, soyadı, 
okul numarası ve projenin isminin yazılı olduğu bir CD/DVD’de teslim etmekle 
yükümlüdür. 
(5) Final Jürisi sonrasında Bitirme Projesi danışmanları, sunulan tüm projeleri “Proje 
Atölyesi Değerlendirme Formu”nu kullanarak tek tek değerlendirir ve formlar jüri 
tarafından imzalanarak Bölüm Başkanlığı’na iletilir.  
(6) Bitirme Projesi derslerinin bütünleme sınavları yapılmaz. 
(7) Bitirme Projesi derslerinin başarı notu 100 tam not üzerinden hesaplanır. Projenin 
başarılı olarak değerlendirilmesi için, başarı notunun en az 45/ D- olması gereklidir.  
(8) Aşağıdaki durumlardan en az bir (1) tanesini gerçekleşmesi durumunda bitirme 
projesi başarısız sayılır ve öğrenciye F notu verilir. Öğrenci bir sonraki dönem söz konusu 
dersi yeniden alabilir. 

a. Danışman onayı, izni ve bilgisi olmadan geliştirilen, derse devam edilmemesi 
nedeniyle geribildirim almadan tamamlanan projeler 

b. Değerlendirme ölçütleri dahilinde yetersiz bulunan projeler 
c. Özgün sanat eserlerinin izinsiz olarak, küçük ya da büyük değişiklikler yapılarak 

kopyalanıp kullanıldığı projeler 



d. Akademik Makale çalışmalarının iThenticate intihal raporuna göre intihal oranının 
%15’in üzerinde olduğu çalışmalar 

e. Final Sınav Programı’nda belirtilen tarih ve saat aralığında CATS sistemine 
yüklenmeyen projeler 

f. Bitirme Projesi Final Jürisi’ne katılmayan öğrencilerin projeleri 


