
 

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK - İÇ MİMARLIK 
– ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMLERİ 

BİTİRME PROJESİ DERSİ YÖNERGESİ 
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç:  

Madde 1: Bitirme çalışmasının amacı; Mimarlık, İç Mimarlık ve Endüstri Tasarımı Bölümlerindeki 
eğitim ve öğretim bütünlüğü oluşturan tüm disiplin alanlarında, öğrencinin gerekli bilgi ve gelişime 
sahip olmasını, “istenilen mesleki düzeye” ulaştığını kanıtlayan bir bitirme çalışmasını ortaya 
koymasını, diğer yandan genel eleştiriler yoluyla, öğrencinin yetişme olgusunun geliştirilmesinin 
sağlanmasıdır. 

Kapsam: 

Madde 2: Yukarıdaki amacı gerçekleştirecek doğrultuda çalışmanın kapsamını  Bitirme Projesi Jürisi 
belirler. Belirlenen kapsam içinde araştırma ve analiz çalışmaları ile birlikte bitirme çalışmasının temel 
niteliği, sonucunda bir tasarım ürününün ortaya konulduğu “proje” çalışması olmasıdır. 

Bitirme projesi her eğitim-öğretim döneminde (güz, bahar, yaz) açılır. Proje konusu, yeri, 
kapsamı, takvimi ve jüri üyeleri  ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenir ve dönemin ilk 
haftasında duyurulur. 

Dayanak: 

Madde 3: Bu yönerge, İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Madde 4. Bu Yönerge’de geçen; 

a) Fakülte: İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesini, 

b) Dekan: İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanını, 

c) Yönetim Kurulu: İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulunu, 

d) Fakülte Kurulu: İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kurulunu, 

e) Bölüm: İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bölümlerini, 

f) Bölüm Başkanı: İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İlgili Bölümünün 
Başkanını, 

g) Bitirme Projesi: öğretim planlarında yer alan derslerde edinilen bilgilerin sistematik bir şekilde 
kullanılmasını sağlayan, öğrencinin tasarım yeteneğini ölçen ve bu yeteneği belgeleyen, tasarım 
sürecini öğrencinin tek başına gerçekleştirdiği bir proje çalışmasını  

ifade eder. 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

Bitirme Projesi Alma ve Projenin Yürütülmesi 

 

Bitirme Projesini Alabilme Koşulları: 

Madde 5: Öğrencinin bitirme projesini alabilmesi için İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği koşullarına ilave olarak; 
Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri öğrencilerinin, 

a) Daha önceki dönemlere ait tüm proje derslerinden başarılı olması, 

b) Almakla yükümlü olduğu derslerin tümüne yazılmış olması ve ilk dört yarıyıldaki 
derslerinin tümünden başarılı olması gerekmektedir. 

c) Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerinin, 

d) Almakla yükümlü olduğu derslerin tümüne yazılmış olması gerekmektedir. 

e) Bitirme Projesi yanında en fazla bir proje dersi alabilirler. 

Jüri Üyeleri: 

Madde 6: Bitirme projesi jürisi her eğitim-öğretim dönemi başında ilgili bölüm kurulu tarafından 
belirlenir. Bitirme Projesi Jürisi  ilgili ve yakın disiplin alanlarındaki uzmanlardan oluşturulur. Ancak 
gerektiği hallerde bitirme projesine, alan dışı konularda uzman jüri üyesi atanabilir. Bitirme projesi 
jürisi en az üç üye ve bir raportörden oluşur. Jüri üyesinin jüriye katılamaması gibi zorunlu hallerde 
Bölüm Başkanı Bitirme Projesine katılamayan jüri üyesi yerine yenisini atayabilir. Bitirme Projesi 
Jüri Başkanı ve Üyeleri Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanır.  

Bitirme Projesinin Yürütülmesi: 

Madde 7: Bitirme Projesinin konusu, ilgili Bölüm Kurulu’nca her yarıyıl seçilen Bitirme Projesi 
Jürisi tarafından, Bitirme Projesi Esasları çerçevesinde hazırlanacak çalışma programı ile birlikte 
Bitirme Projesini almaya hak kazanmış öğrencilere yarıyılın ilk haftası içinde verilir. 

Bitirme Projesinde öğrenci çalışmalarının bir tasarlama süreci olarak izlenebilmesi ve mimari 
sentezle ilgili her bir bilim dalındaki yetişmenin denetlenebilmesi esastır. Bitirme projesinin denetimi 
ve değerlendirilmesi ara jüriler ve yarıyıl sonu final jürisi şeklinde gerçekleştirilir.  Ara jüriler ve 
final  jürisine ilaveten eskiz  sınavı  bitirme projesi  jürisinin kararına bağlı olarak yapılabilir. 

a) Proje Hazırlığı: Proje, dönemin ilk haftası verilen programa uygun olarak öğrenci tarafından 
kendi düşünce ve çabalarının ürünü olarak gerçekleştirilir. Öğrenci, proje konusu verildikten 
sonra detay önerileri, perspektifler, canlandırmalar, maketler, plan çözümleri vs. üzerine 
çalışmaya başlar, ara jüri oturumlarında bu çalışmalar derinleştirilerek projesini final jürisi için 
hazır hale getirir. 

b) Bitirme  projesi, hazırlaması aşamasında proje danışmanı atanmamaktadır. 

c) Ara Jüriler: Öğrencinin hazırlamakta olduğu projeyi, ilan edilen tarihlerde kendinden 
istenenleri eksiksiz olarak getirerek, jürinin görüşüne sözlü ve görsel olarak sunar. Dönem 
içinde en az iki kez yapılan ara jürilerde, jüri üyeleri bitirme çalışmasının denetimini ve genel 
eleştirisini yapar. 

d) Yarıyıl Sonu Final Jürisi: Öğrenciler hazırladıkları bitirme projesini ara jürilerden sonra 
yarıyıl sonu final jürisi için istenilen şartlarda teslim eder ve final jürisinde sunar. Öğrencinin 



jüriye projesini tanıtması, anlaşılmayan noktaları açıklaması gerekmektedir. Bunun yanında 
jüri öğrenciye projesi dışında, genel mesleki konularda da görüş ve düşüncelerini anlamak, 
bilgi düzeyi hakkında fikir sahibi olmak amacıyla farklı sorular sorabilir. 

e) Eskiz Sınavı: Bitirme projesi jürisinin kararına bağlı olarak eskiz sınavının yapılması 
durumunda eskiz sınavı notu bitirme projesi notuna dahil edilir. Eskiz sınavının not ağırlığı 
ilgili Bölüm Kurul kararı ile dönem başında belirlenir. Jüri tarafından, eskiz sınavı konusu 
bitirme projesi konusundan farklı olarak verilir. Eskiz sınavı, öğrencinin belli bir süre  içinde,  
belirlenen  bir  konu  üzerinde  bilgi  birikimini,  analitik  ve  senteze  yönelik bilgilerini 
kullanma becerisini, tasarım problemine çözüm önerileri getirebilmesini, tasarıma ilişkin bir 
karara verme ve bunu çizimle ifade edebilme kapasitesini ortaya koyduğu çalışmasını içerir. 

 

Proje teslimi ve değerlendirmesi 

Madde 8: Öğrenci, dönem başında ilan edilen kapsam, teslim ve sunuş şekline uygun olarak 
hazırladığı Bitirme Projesini önceden ilan edilmiş gün ve saatte Bölüm Başkanlığı tarafından 
belirlenen yer ve görevliye imza karşılığında teslim eder. 

Öğrenciden istenen bitirme projesi, araştırma dosyası, maket, eskiz çizimleri, konsept, 
perspektif ve teknik çizim paftalarını kapsar. Projelerin sunumu için hazırlanacak maket ve 
çizimlerde, malzeme ve çizim tekniğine ilişkin herhangi bir sınırlama yoktur. Teknik çizim ve 
grafik anlatım kurallarına ve bitirme projesi dosyasında istenenlere uygun olmak koşuluyla sunum 
tekniği serbesttir. 

Öğrencinin bitirme projesinden başarılı sayılması için, jüri üyelerinin her birinin ara jüriler, 
yapılmışsa eğer eskiz sınavı ve final jürisinde verdikleri notların ortalamasının en az (70-CC) olması 
gerekir.  

Mazeret: 

Madde 9: Bitirme Projesi alan öğrenci ara jürilere ve yarıyıl sonu final jürisine bitirme çalışmaları 
ile;   yapılmışsa eskiz sınavına katılmak zorundadır. Jürilerin ve eskiz sınavının mazeret hakkı 
yoktur. 

Bitirme Projesinin Tekrarı: 

Madde 10: Bitirme Projesine ait yükümlülüklerini yerine getiremeyen öğrenciler, tekrar aldıkları 
dönemde yeni bir proje konusu üzerinde çalışırlar. Bitirme projesinden başarısız olan öğrencinin 
başarısız olduğu konu ve çalışma ile tüm ilişiği kesilir. Bitirme projesinden dönem sonunda başarısız 
olan öğrencinin bütünleme sınav hakkı ve tek ders sınav hakkı yoktur. Takip eden dönemde bitirme 
projesini tekrar almak durumundadır. 

Yazım Klavuzu, Değerlendirme ve Teslim Formlarının Düzenlenmesi 

Madde 11: Bitirme Projesi derslerinin yazım kılavuzu ile değerlendirme ve teslim formları 

Bölüm Başkanlıkları tarafından düzenlenir. 

 

 

 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Madde 12: Bitirme projelerinin sınai hakları T.C. İstanbul Arel Üniversitesi’ ne aittir. 

Yürürlük 

Madde 13: Bu Yönerge, Üniversite Senatosu’nun onayladığı 07.02.2018 
tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme: 

Madde 14: Bu Yönerge hükümlerini, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 


