
TC. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ 

MEZUNİYET PROJESİ DERSİ  İLKELERİ 

 

 Bu ilkeler 7. ve 8. yarıyıllarda her öğrenci tarafından hazırlanacak Mezuniyet 

Projesi I ve Mezuniyet Projesi II derslerini kapsamaktadır. 

 

 DANIŞMAN ATANMASI VE SORUMLULUKLARI 

 

 Mezuniyet Projesi derslerinin danışman ataması için öğrenci, danışman 

hocasına hangi öğretim üyesi ile çalışmak istediğini bildirecek ve kontenjan 

durumu gözetilerek öğrenciye bir danışman öğretim üyesi atanacaktır.  

 Mezuniyet Projesi danışmanları Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilir ve 

Bölüm Başkanına karşı sorumludur. 

 Mezuniyet projesi danışmanı, yarıyıl başında ara sınav ve dönem içi 

çalışmalarında kullanacağı değerlendirme ölçütlerini öğrencilere duyurur ve 

ilgili Bölüm Başkanına bilgi verir. Yarıyıl içinde verilecek ödevler, yapılacak 

laboratuvar ve işlik vb. çalışmalar bu değerlendirme kapsamındadır. 

 

 

 MEZUNİYET PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE 

ÖĞRENCİLERİN SORUMLULUKLARI 

 

 Mezuniyet projesi derslerinin amacı, öğrencilerin 4 yıl boyunca almış oldukları 

eğitime paralel olarak, mesleki yaşamda en çok ilgi duyduğu alana ait (Sinema-

Tv kuram, eleştiri, senaryo yazarlığı, yönetmenlik, görüntü yönetmenliği, 

yapımcılık) bir projeyi tamamlamalarıdır.  

 Mezuniyet projesi, Sinema ve Televizyondaki tüm alanlarla ilgili uygulamaları 

ve kuramsal çalışmaları ifade etmektedir. 

 Mezuniyet projelerinin biçim ve içerik koşulları danışmanın onayına bağlıdır. 

 

 

 

 

 

 



 MEZUNİYET PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE 

ÖĞRENCİLERİN SORUMLULUKLARI 

 

 Öğrenci, Bölümün bir öğretim görevlisi, öğretim üyesi ya da Bölüm Başkanının 

onaylayacağı kurum dışı uzmanın danışmanlığında Mezuniyet projesini 

hazırlayacaktır. 

 Mezuniyet projesinde derslere devam zorunluluğu %70’dir. 

 Öğrenci 7. ve 8. Yarıyılda, Mezuniyet projesi danışmanı tarafından İKÜ 

akademik takvimine göre belirlenen tarihte projenin gerçekleştirilmesi için 

gerekli aşamaları tamamlar ve danışman öğretim üyesi ya da öğretim 

görevlisinin onayına sunar.  

 Proje danışmanından onay alan Mezuniyet projeleri İKÜ ya da STF 

mekanlarında, stüdyolarında, laboratuvarları, işlikleri, dış mekanları ve 

İKÜ’nün teknik altyapı olanaklarıyla proje danışmanın ve altyapı sorumlusunun 

yapacağı düzenlemelere uygun olarak tamamlanacaktır. 

 İKÜ dışındaki altyapı olanaklarından yararlanma konusunda Mezuniyet projesi 

danışmanının onayı gerekmektedir. 

 Mezuniyet projesi teslim tarihi İKÜ Akademik takviminde belirlenen sınav 

tarihlerinden 15 gün önce olacaktır. 

 

 

 


