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Toplantıya katılanlar:  

Prof. Dr. Gülay Usta (Bölüm Başkanı) 

Dr. Öğr. Üyesi Armağan Seçil Melikoğlu Eke (Komisyon Üyesi) 

Dr. Öğr. Üyesi Aliye Rahşan Karabetça (Komisyon Üyesi) 

İbrahim Mert Aslan (Öğrenci Temsilcisi) 

 

Toplantı gündemi: 

 

1. Bölümümüz Kalite Komisyonu tarafından 2018 yılı kalite çalışmalarının değerlendirilmesi 

ve 2019 yılı çalışmalarının planlanması, 

2. Üyelerin istek ve önerileri 

 

Kalite Komisyonu Toplantısı: 

 

1. Bölümümüz Kalite Komisyon üyeleri toplanmış, 2018 yılında alınan kararlar ve 

çalışmalar değerlendirilmiş, 2019 yılında yapılması planlanan yeni çalışmalar hakkında 

görüş alışverişi yapılmıştır. Kalite sistemini güçlendirecek performanslar üzerine 

düşünceler paylaşılmıştır. 
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24 Ekim 2018 

 

 

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ İLKELERİ 
 

Bu ilkeler İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı Bölümü ders programında yer alan Bitirme Projesi/Degree Project Research ile ilgili 

konuları kapsar.  

 

Bitirme Projesi/Degree Project Research, öğrencinin kayıtlı olduğu İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı Bölümü’nün eğitim planındaki derslerde edinilen bilgilerin sistematik bir 

şekilde kullanılmasını sağlayan, bilimsel bir yöntemle, çeşitli kaynaklardan yararlanarak 

yapılan, tasarım yeteneğini ölçen ve bu yeteneği belgeleyen, jüri/jüriler tarafından yürütülen 

bir proje tasarım çalışmasıdır. Bitirme Projesinin temel niteliği; sonuç ürünün verilen çalışma 

alanı özelinde iç mimari çözüm ve tüm detaylarının üretimine yönelik bir “proje” çalışması 

olmasıdır. 

 

MADDE 1. Bitirme Projesinin Amacı ve Kapsamı:  

Bitirme Projesinin amacı; bu döneme kadar alınmış kuramsal ve uygulamalı 

derslerden edinilmiş bilgilerin ışığında öğrencinin gerekli bilgi ve beceri sahibi olduğunu, 

“İstenilen mesleki düzeye ulaştığını” kanıtlayan bir çalışma ortaya koyması ve süreç boyunca 

jüri eleştirileri yoluyla öğrencinin bilgi ve becerisinin daha da geliştirilmesinin sağlanmasıdır. 

 

Öğrenci, Bitirme Projesi’nin konusu/konuları olarak verilen problemin çözümüne 

yönelik olarak geliştirdiği tasarım projesi ile tüm öğrenimi boyunca edindiği bilgilerin 

sınandığı çeşitli aşamalardan (bilgi toplama aşaması, jüri değerlendirmeleri ve eskiz sınavı 

vb.) geçer. Bu süreç yarıyıl sonunda final jürisi değerlendirmesi ile sonuçlanır. 

 

MADDE 2. Bitirme Projesini Alabilme Koşulları:  

Bir öğrencinin İÇM0812 Bitirme Projesi’ni alabilmesi için, İç Mimarlık Proje VII 

dersi dâhil, bütün yarıyıllardaki İç Mimarlık Proje derslerini başarmış olması şarttır.  

 

MADDE 3. Bitirme Projesi Jürisi/Jürilerin Oluşturulması ve Koordinasyonu: 

 

a. Ön Jüri ve Jüriler 
Bitirme Projesi Jürisi/Jürileri her yarıyıl için aşağıdaki düzende oluşturulur. 

 

Bu çalışma ilkeleri ile tanımlanmış Amaç ve Kapsam çerçevesinde verilecek olan 

Bitirme Projesi’nin konusunun/konularının belirlenmesi ile tüm hazırlıkların baştan sona 

yerine getirilmesi için Bölüm Akademik Kurulu toplanır. Öğretim üye/elemanlarının 

Bitirme Projesi ile ilgili önerileri değerlendirilerek proje alanına/alanlarına ve 

konusuna/konularına karar verilir. 

Bölüm Akademik Kurulu’nca belirlenen Bitirme Projesi’nin içeriğini ve takvimini 

hazırlamak üzere Bölüm öğretim üye ve elemanlarından bir “Ön Jüri” oluşturulur. 

Eğitim öğretim dönemine başlamadan Ön Jüri çalışmalarını tamamlar ve Bitirme 

Projesi içeriğini, programını Bölüm Akademik Kurulu’na sunar.   

Bitirme Projesi Jüri/Jürileri Bölüm Başkanlığı’nca oluşturulur ve görevlendirilir. 

Jüri/Jürilere başka üniversitelerden veya meslek pratiği içinde olan üyeler çağrılabilir. 
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Öğrenci sayısının Bitirme Projesi’nde belirlenen çalışma düzeni açısından fazla olması 

halinde yukarıdaki ilkelere uygun olarak Bölüm Başkanlığı koordinasyonunda birden 

fazla jüri oluşturulabilir. Öğrencilerin jüri üyelerine dağılımı ders seçimi yaptıkları 

otomasyon sistemi üzerinden öğrenciler tarafından yapılır. 

Bölüm Başkanlığı tarafından jüri üyeleri ve jüriler arasında koordinasyonu sağlamak 

üzere jüri başkanları dışında bir “Genel Koordinatör” Bölüm öğretim üyeleri arasından 

seçilir ve görevlendirilir. Her jüri için Bölüm’deki araştırma görevlileri arasından birer 

raportör de belirlenir. 

 

b.Bitirme Projesi Genel Koordinatörü:  

Bitirme Projesi Genel Koordinatörü, Bitirme Projesi’nin yürütülmesi sürecinde 

öğrencilere verilecek bilgilerin duyurulması, jüri üyeleri ve jüriler arası koordinasyonun 

sağlanması ve raportörlerle koordineli bir çalışma yürütmekle görevlidir. Ayrıca dönem 

sonunda jüri çalışmaları sona erdiğinde bu çalışmalara ilişkin ders dosyasını (değerlendirme 

notları, jüri görüşleri, başarı listesi vb) hazırlayıp Bölüm Başkanlığı’na teslim eder. 

 

c.Bitirme Projesi Raportörü:  

 Bitirme Projesi Raportörü(leri), projeyi alan öğrenciler ile Genel Koordinatör 

arasındaki iletişimi sağlayarak,  projelerin teslim alınması, jüri üyelerinin not çizelgeleri, 

verilen başarı notları, jüri sırasında yapılan eleştirilerin kaydedilmesi gibi çeşitli raporların 

hazırlanması ve duyurulmasında görevlidir. 

 

MADDE 4. Bitirme Projesinin Verilmesi: 

Bitirme Projesi’nin konusu/konuları, Bitirme Projesi İlkeleri çerçevesinde hazırlanan, 

öğrenci çalışmalarının takibi-sonuçlandırılması için gerekli aşamalar ve bu aşamalarda 

yapılacak işlemleri içeren çalışma programını içeren bitirme föyü, Bölüm Başkanlığı’nca 

görevlendirilen jüri/jüriler tarafından, Bitirme Projesi’ni almaya hak kazanmış öğrencilere 

yarıyılın ilk haftası ders saati içinde imza karşılığı dağıtılır. 

 

MADDE 5. Bitirme Projesi İle İlgili Sınav ve Kontroller: 

Bitirme Projesi’nde öğrenci çalışmalarının takibi ve sonuçlandırılması için gerekli 

aşamalar ve bu aşamalarda yapılacak işlemler jüri/jüriler tarafından belirlenir ve öğrencilere 

bitirme föyü ile açıklanır.  

Öğrencilere verilen Bitirme Projesi Föyü’nde ihtiyaç programı, çalışma takvimi, ara 

jüriler ve final tesliminde istenenler ve nitelikleri, değerlendirme kriterleri vb. bilgiler 

bulunur. 

Bitirme Projesi yarıyıl içi ve yarıyıl sonu çalışmalarından oluşmaktadır. Bitirme 

Projesi değerlendirmeleri en az iki ara jüri değerlendirmesi, eskiz sınavı, final teslimi ve final 

jüri değerlendirmesinden oluşur. Eskiz sınavı final teslimi ile birlikte değerlendirilir. Not 

ağırlıklarını jüri/jüriler belirler.  

Jüri/ jüriler yarıyıl içi değerlendirme sonuçlarını final teslimine kadar öğrencilere 

duyurur. 

 

MADDE 6. Bitirme Projesinin Teslimi ve Değerlendirilmesi: 

Bitirme Projesi, projenin verildiği yarıyılı izleyen sınav dönemi içinde takvim 

uyarınca belirlenen tarihte Bitirme Projesi Jüri/Jürilerine sunulmak üzere jüri raportörleri 

tarafından imza karşılığında teslim alınır. Jüri Raportörlüğüne belirtilen yer ve tarihte teslim 

edilmeyen projeler değerlendirmeye alınmaz. 

Jüri/Jüriler, teslim edilen belgeler üzerinde toplu olarak yaptığı incelemelerden başka, 

Bitirme Projesi öğrencilerine açık oturumlarda,  her öğrenciye çalışmalarını açıklama olanağı 
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verir. Kesin sonuçlar yarıyıl içi ve yarıyıl sonu çalışmalarının değerlendirmelerine bağlı 

olarak yapılır. 

Jüri/Jüriler bütün toplantılarını salt çoğunluğu ile yapar ve kararlarını toplantıda 

bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır. 

 

MADDE 7. Bitirme Projesinde Başarı Koşulları:  

Yarıyıl içi değerlendirmelerinden en az birine mazeretsiz katılmayan öğrenciler final 

jürisine de katılamazlar ve başarısız sayılırlar. 

Bitirme Projesi’nden başarısız sayılan öğrencilerin bu ders için bütünleme hakkı 

yoktur. 

Teslim edilen Bitirme Projesi orijinal olmalıdır. Yakın benzerlikte olan projeler 

jüri/jüriler görüşü doğrultusunda kopya işlemine tabi tutulur. 

 

Bu ilkeler 2018-2019 eğitim öğretim yılı Bahar Döneminden itibaren geçerlidir. 

 


