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T.C.  

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ  

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ  

MEZUNİYET PROJESİ ESASLARI 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

 

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin 

lisans programında yer alan VCD 492 Mezuniyet Projesi dersiyle ilgili usül ve esasları belirlemektir.  

 

Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu Esaslar, Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü lisans öğrencilerinin 

mezuniyet öncesi tamamlamakla yükümlü oldukları mezuniyet projeleri ile ilgili hükümleri kapsar. 

 

Dayanak  

MADDE 3- (1) Bu Esaslar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 25/09/2015 tarih ve 28776 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Esaslarda geçen terim ve kısaltmaların açıklamaları aşağıdaki gibidir:  

a) Danışman: Öğrencinin sadece kendi bölüm öğretim elemanları arasından seçebileceği, VCD 492 

Mezuniyet Projesi derslerini yürüten ve Bitirme Projesine destek vererek yol gösteren öğretim 

elemanını, 

b) Bölüm: Görsel İletişim Tasarımı Bölümünü, 

c) Üniversite: Yeditepe Üniversitesi’ni, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM  

Mezuniyet Projesi ile İlgili Esaslar 

 

Mezuniyet projesi kapsamı ve amacı 

MADDE 5- (1) Mezuniyet Projesi bölümün lisans programına kayıtlı öğrenciler tarafından alınması ve 

mezuniyet için başarılması gereken çalışmalardır.  

MADDE 6 – (1) Mezuniyet projesinin amacı öğrencilerin, kuramsal veya uygulamalı bir konuda lisans 

eğitimlerinde edindikleri bilgi ve becerilerini kullanarak araştırma, yorum ve uygulama yapmak için gerekli 

süreç ve teknikleri yetkinlikle kullanmalarını sağlamaktır.   

 

Mezuniyet Projesi alma yarıyılı ve şartı 

MADDE 6- (1) Öğrenciler mezuniyet projelerini gerçekleştirmek için bölüm müfredatında 8.yarıyılda yer 

alan VCD 492 Mezuniyet Projesi dersine kayıt olurlar.  

(2) Mezuniyet Projesi dersini alacak öğrencilerin ilk dört dönemden almadığı veya başaramadığı dersin 

bulunmaması gerekmektedir. 

(3) Öğrencilerin, Mezuniyet Projesi dersi ile ilgili ön hazırlık yapabilmeleri için Görsel İletişim Tasarımı 

Bölümü tarafından her eğitim ve öğretim yılının başında verilen Mezuniyet Projesi Bilgilendirme 

Toplantısı’na katılmaları gerekir. 

 

Temel esaslar  

MADDE 7- (1) Mezuniyet projesinin yönetilme, hazırlanma, uygulanma ve değerlendirme süreçlerinin 

yürütülmesi “Mezuniyet Projesi Kılavuzu”nda (EK-1) belirtilen esaslara tabiidir.  

(2) Mezuniyet projesi dersinin yürütülmesine ilişkin (teslim ve sunum tarihleri, değerlendirme, vb.) usul ve 

esaslar derse ait ders öğretim planı aracılığı ile danışman tarafından bildirilir. 

(3) Mezuniyet projelerine bölümün öğretim üyeleri ve ders veren öğretim görevlileri danışmanlık 

yapabilirler.  

 

Devam zorunluluğu  

MADDE 8- (1) Her öğrenci, “Mezuniyet Projesi Kılavuzu”nda (EK-1) belirlenen randevu sayısına asgari  

düzeyde uymak ve danışmanın belirlediği gün ve saatler içerisinde danışmanı ile Mezuniyet Projesi 

hakkında görüşme yapmak zorundadır.  

(2) Mezuniyet Projesi dersinin devam yükümlülüğü danışman tarafından doldurulan “Mezuniyet Projesi 

Çalışma Tutanağı” (EK-2) ile takip edilir. 8. yarıyıl sonunda öğrenci Mezuniyet Projesi çalışma tutanağının 

1 kopyasını danışmanına imzalattıktan sonra Bölüm Başkanlığı’na teslim etmekle yükümlüdür. 
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Mezuniyet Projesi konusunun belirlenmesi 

MADDE 9- (1) Mezuniyet Projesi konuları, öğrencinin araştırma yetilerini, mesleki bilgi ve becerilerini 

yansıtacak ve geliştirecek şekilde belirlenir. 

 

Mezuniyet Projesi konu bildirim ve onayı 

MADDE 9- (1) Öğrenci, danışmanın önerileri doğrultusunda proje konusunu belirler ve “Mezuniyet Projesi 

Başvuru ve Onay Formu”nu (EK-3) 2 kopya olarak doldurup, danışmanına imzalatarak yarıyılın en geç 4. 

haftasına kadar  1 kopyayı Bölüm Sekreterliği’ne iletir. Danışmanlarda da 1 kopya muhafız edilir. 

 

Mezuniyet Projesi tamamlama süresi 

MADDE 10- (1) Öğrenci Mezuniyet Projesi dersini aldığı dönemin sonunda projesini teslim etmekle 

yükümlüdür. Ancak projenin gerekleri sebebi ve danışman onayıyla dersin alındığı dönem de dahil olmak 

üzere en fazla 3 yarıyıl ek süre verilebilir. Süresinde tamamlanmayan mezuniyet projeleri başarısız sayılır. 

Mezuniyet Projesi dersinden başarısız notu alan öğrencinin yeniden Mezuniyet Projesi dersini seçerek kayıt 

olması gerekir.  

 

Mezuniyet Projesinin uygulaması ve hazırlanması 

MADDE 11 - (1) Mezuniyet  projesi derslerinin her biri öğrencinin tercihiyle atanan danışman aracılığıyla 

yürütülür. Danışman, mezuniyet projesinin planlanması, çalışmalarının sürdürülmesi, bulguların 

yorumlanması gibi hususlarda öğrenciye rehberlik eder.  

MADDE 12- (1) Mezuniyet Projesi, öğrencinin öneri ve danışmanın uygun görmesi hâlinde rapor yazılarak 

ve görsel iletişim tasarımı mecralarına uygun formatlarda uygulamalı bir çalışma yapılarak gerçekleştirilir. 

MADDE 13- (1) Mezuniyet Projeleri bölümün “Mezuniyet Projesi Kılavuzu”na (EK-1) göre hazırlanır.  

(2) Gerekli görüldüğünde Fakülte ve Bölüm Kurulları “Mezuniyet Projesi Kılavuzu” üzerinde değişiklik 

yapabilir.  

 

Mezuniyet Projesi teslim ve değerlendirme esasları  

MADDE 14- (1)  a) Mezuniyet projesi teslim edilmeden önce danışman tarafından incelenir ve düzeltilir.  

b) Mezuniyet projesini tamamlayan öğrenci, danışman tarafından planlanan esaslar ve “Mezuniyet Projesi 

Kılavuzu” doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yaparak çalışmalarını teslim için uygun hâle getirir.  

c) Teslime hazır hale getirilen mezuniyet projesi sınav takviminde belirlenen tarihlerde, 3 adet kopya 

çıkarılarak proje dosyasıyla birlikte görevli asistana imza karşılığı teslim edilir. Uygulamalı projeler, proje 

dosyasıyla birlikte teslim edilir. Uygulamalı projelerde uyulması gereken teknik ve biçimsel kurallar 

öğrencilerin uyması gereken yazım kuralları ve formatıyla ilgili gerekli bilgiler bölümün  “Mezuniyet 

Projesi Kılavuzu”’nda (EK-1) yer almaktadır.  

MADDE 15- (1) Mezuniyet Projesi dersinin değerlendirme süreci, “Mezuniyet Projesi Yazım Kılavuzu” 

(EK-1) genel çerçevesine uygun olarak yürütülür. Mezuniyet Projesi dersi kapsamında bir vize ve yarıyıl 
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sonunda final değerlendirilmesi yapılır. Dönem sonu başarı notu; ara sınavın %40’ı, final sınavının %60’ı 

alınarak hesaplanır.  

Proje Raporu 20 puan, proje sunum 20 puan ve proje uygulama 60 puan üzeriden değerlendirilir. 

(2) Mezuniyet Projesi dersini alan her öğrenci, proje raporu ve proje uygulama üzerinden “Mezuniyet 

Projesi Kılavuzu”nda (EK-1) ve Değerlendirme Formlarında belirtilen kriterlere göre değerlendirilir. 

(3) VCD 492 Mezuniyet Projesi dersinin ara sınav ve final sınavı notları 100 üzerinden verilir. Öğrencinin 

başarı notu 100 üzerinden hesaplanır ve ders öğretim planında belirtilen puanlama sistemi esas alındığı, 

aşağıdaki tabloda gösterilen aralıklar dikkate alınarak harf notuna dönüştürülür.  

 

PUAN HARF NOTU KATSAYI 

90 – 100 AA 4.0 

85 – 89 BA 3.5 

80 – 84 BB 3.0 

75 – 79 CB 2.5 

70 – 74 CC 2.0 

60 – 69 DC 1.5 

50 – 59 DD 1.0 

49 ve altı  FF 0.0 

 

MADDE 16– (1) Mezuniyet projesinin ara sınav ve final sınavı dosya içeriği notları “Mezuniyet Projesi 

Kılavuzu”nda (EK-1) belirtilen kriterler esas alınarak danışman tarafından belirlenir. “Mezuniyet Projesi 

Ara sınav Değerlendirme Formu”na (EK-4) işlenir.  

(2) “Mezuniyet Projesi Kılavuzu”na (EK-1) uygun olarak hazırlanmış ve final sınavında değerlendirmeye 

hak kazanan uygulamalı bitirme projeleri için Bölüm Başkanlığı tarafından, 1 üyesi danışman olacak 

şekilde 3 kişilik bir jüri oluşturulur. Proje değerlendirme jürisinin “Mezuniyet Projesi Değerlendirme 

Formu”nu (EK-5) doldurarak belirttiği final değerlendirme notu jüri üyelerinin herbirinin verdiği notların 

ortalaması alınarak hesaplanır.  

Yarıyıl sonunda VCD 492 dersi final değerlendirme notu tez danışmanı tarafından verilir ve “Mezuniyet 

Projesi Değerlendirme Formu”na (EK-5) işlenir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlük  

MADDE 17- (1) Bu Esaslar Yeditepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren 

yürürlüğe girer.  

MADDE 18- (1) Bu Esaslar Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği ve müfredat değişikliklerinde güncellenir.  

MADDE 19- (1) Bu Esasları Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi yürütür.  

 

Esasların Yayınlandığı Senatonun 

Tarihi Sayısı 

  

Esasların Kabul Edildiği Mütevelli Heyetinin 

Tarihi Sayısı 

  

 

EKLER:  

EK-1: Mezuniyet Projesi Kılavuzu 

EK-2: Mezuniyet Projesi Başvuru ve Onay Formu  

EK-3: Mezuniyet Projesi Çalışma Tutanağı 

EK-4: Mezuniyet Projesi Ara sınav Değerlendirme Formu 

EK-5: Mezuniyet Tezi Ara sınav Değerlendirme Formu 

EK-6: Mezuniyet Projesi Değerlendirme Formu 

EK-7: Mezuniyet Tezi Değerlendirme Formu 
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