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BİRİNCİ BÖLÜM 

            Amaç 

    

Amaç  
MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı; İstanbul Okan Üniversitesi Sanat Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Bitirme Projesi yaptırılması ile ilgili esasları 
düzenlemektir. 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bitirme Projesi İle İlgili Esaslar  

 

Bitirme Projesi ile ilgili  Esaslar  

MADDE 2 – (1) Bölüm Başkanı, Lisans Eğitim-Öğretim programının 8.yarıyılında yer alan 

bitirme projesi esaslarını aşağıdaki kurallara uygun olarak hazırlar ve dekanlığa sunar. 
 

 

Bitirme Projesi alabilme koşulları  
MADDE 3 – (1) Öğrencinin Bitirme Projesi almak üzere başvurabilmesi için, ilgili 

müfredatının derslerinin %80’inden başarıyla geçmesi, mesleki stajlarının %70 ini (En az 40 iş 
günü olmak kaydıyla) tamamlamış olması gerekir.  

a. Bitirme Projesi bahar döneminde alınabilir. 
b. Yaz dönemlerinde Bitirme Projesi açılmadığı durumlarda, öğrenci dersi başka okullardan 

alamaz. 

 

Bitirme Projesi Genel Hükümleri 
MADDE 4 – (1)  

Amaç  
a. Öğrencinin edindiği birikimleri; yaratıcılık potansiyelini, bireysel özgün tasarım gücünü ve 

uygulama kapasitesini lisans düzeyinde ulaştığı seviyeyi saptamak ve değerlendirmektir. 
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Kapsam   

MADDE 5 – (1)    

a. Bitirme Projesi, 8.yarıyıl başında başlar, bahar dönemi sonunda biter. Başlama ve bitişe 
dair kesin tarihler, Fakülte Kurulu'nca saptanır. 

b. 8.yarıyıl süresince Danışman Öğretim Üyesi (veya Öğretim Görevlisi) gözetimi altında 
gerekli teorik ve pratik bilgilere dayalı bir çalışma hazırlanır. 

c. Bitirme Projesi danışmanları ve konuları, ilgili bölüm başkanı tarafından dekanlığa önerir 
ve fakülte kurulunda kabul edilir. 

d. Öğrenci, yarıyıl boyunca Danışman Öğretim Üyesi denetiminde bitirme projesinin ön 
çalışmasını hazırlar. 

e. Başarısız olmuş olan öğrencinin derse devam zorunluluğu devam eder. 
f. Öğrenci yarıyıl sonunda konu ve programa uygun biçimde bitirme projesini sunar.  

 

Bitirme Projesi Jürisi Teşkili ve Görevleri 
MADDE 6 – (1) Bitirme Projesi çalışmalarını yürütmek üzere Bölüm Başkanı, Bitirme 

Projesinin değerlendirilmesi için bölüm kurulu kararı ile seçilen ve fakülte kurulunca onaylanan en 
az 3 kişiden oluşan bir jüri tayin eder.  

Bu jürinin görevleri: 
a. Danışman olarak görev yapmak. 
b. Bitirme Projesinin konu veya konularını, kapsamını ve çalışma ölçeklerini belirlemek. 
c. Öğrencilerin konularla ilgili olarak hazırladığı verileri ve programları incelemek, 
d. Öğrencilerin bitirme projelerini her yarıyıl sonunda çalışma süresi içinde, %80 devam 

mecburiyeti kuralına uyarak projelerin niteliğini değerlendirmek, istenenlere ve programa 
uygunlukları yönünden incelemek, konu ve verilere uygunluk açılarından denetleyip onaylamak; bu 
denetimi gerektiğinde öğrencileri gruplara ayırarak yapmak. 

 

Bitirme Projesinin Kabulü ve Değerlendirilmesi 
MADDE 7 – (1) Süresi içinde teslim edilen Bitirme Projesi, Final Sınav dönemi içerisinde 

Bölüm Başkanı tarafından ilan edilen gün ve saatte jüri tarafından değerlendirilir. 
a. Final sunumuna katılamayanlar, Fakülte Yönetim Kurulunca geçerli bir sebeple sunuma 

katılamadıklarını, mazeretin bitimi tarihinden itibaren en geç bir  hafta içinde belgelemek 
zorundadırlar. Mazeretsiz olarak sunumlara katılamayan öğrenciler projelerini teslim etme hakkını 
kaybederler. 

b. Öğrenci, çalışmasını jüri önünde savunur 
c. Bitirme çalışmasının değerlendirilmesi, jüri üyeleri tarafından bitirme çalışması 

savunmasının ardından yapılır. 
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d. Jüri, öğrencinin başarı notunu Bölüm Başkanlığına bildirir. Kabul edilmiş olan çalışmanın 
başarılı sayılabilmesi için jüri üyelerinin değerlendirme için verdikleri notların ortalamasının en az 
“DD” harf notu olması gerekir. 

e. Bitirme Çalışması zamanında teslim edilmediği takdirde öğrenci başarısız sayılır ve “FF” 
notu ile değerlendirilir.  

f. “FF” notu alan öğrenciler, bitirme projesi dersini bir daha alırlar. 
g. Bitirme projesinden “FF” notu alan öğrenciler, projeyi bir sonraki dönem aldıklarında yeni 

konu çalışabilirler. 
 

Bitirme Projesinin Niteliği  
MADDE 8 – (1) Öğretim yılının sekizinci yarıyılında (Bahar Dönemi), “Bitirme Projesi” 

dersi kapsamında, diploma projesi hazırlayacak olan 4. sınıf öğrencileri, bireysel bir “Bitirme 
Projesi Dosyası” ödevi gerçekleştireceklerdir. Öğrenciler kurmaca ya da belgesel türlerinden 
yalnızca birini seçerek çalışmalarını gerçekleştireceklerdir. Belirtilen türlerin dışında üretilmiş 
bitirme projeleri kabul edilmeyecektir. 

a. Proje ödevinden sorumlu öğretim üyelerinin ad ve soyadlarının bulunduğu, proje ödevinin 

gerçekleştirilme biçiminin, aşamalarının ve takviminin yer aldığı “Bitirme Projesi Dosyası”nın 
hazırlanışı, sunuluşu ve değerlendirilmesine ilişkin içerik yönergede belirtilmiştir. 

b. Öğrencilerin “Film Projesi” dersi kapsamında sundukları ve öğretim üyeleri tarafından 
onaylanan projeler, bahar dönemindeki “Bitirme Projesi” dersinin ön koşulu olarak sayılır. 
Öğrenciler, “Film Projesi” dersinde sundukları ve dersten başarılı oldukları projelerini “Bitirme 
Projesi” ders sürecinde değiştiremezler. 

c. Projeden sorumlu her dördüncü sınıf sekizinci dönem öğrencisi, öğretim yılı, bahar dönemi 

sonunda teslim edilmek üzere en az 5 (Beş), en çok 25 (Yirmi Beş) dakika süreli bireysel, özgün bir 
bitirme projesinin yapım aşamasını gerçekleştirecektir. 

d. Öğrencilerin proje çalışmaları için bir dönem boyunca takip edecekleri kişisel bir klasör 
verilecektir. Bu klasörlerde; öğrencilerden istenecek olan bitirme fikri, sinopsis, tretman ve 

senaryolarını doğru bir formatla oluşturabilmeleri için örnek dökümanlar bulunacaktır. Ayrıca bu 
dosyaların en arka sayfalarında bir imza tablosu yer alacak ve öğrenci proje danışmanıyla yapacağı 
görüşmelerden sonra danışmanından her bir görüşme için “görüşme gerçekleşmiştir” imzası 
alacaktır. Bitirme projesi dersini alan öğrencilerden bir dönem boyunca üç danışman görüşmesi 
gerçekleştirmeyenler projelerinin niteliğine bakılmaksızın dersten başarız sayılacaklardır.  Bu 
prosedür hakkında detaylı bilgi öğrencilere ilgili dönemin ilk dersinde ayrıca verilecektir. 

e. Eğitim-Öğretim yılının 8. yarıyıl bahar dönemindeki Bitirme Projesi dersini alıp 
başarısız olmuş öğrenciler 7. yarıyıl güz dönemindeki Film Projesi dersinde onay alan projelerini 

çekmek ya da yeni bir Film Projesi dosyası hazırlayarak (sinopsis, senaryo, vb.) çekmek hakkına 
sahiptirler. Bu öğrenciler dönem sonunda eski projelerini ya da değiştirdikleri ve aşağıdaki 
takvimde yeniden onay alan yeni bireysel film projesi dosyalarını ve bitmiş filmlerini içeren ödevi 
gerçekleştirecekler ve teslim edeceklerdir. 
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f. Eğitim-Öğretim yılının 4.sınıf bahar dönemindeki Bitirme Projesi dersini daha önce 
almamış olan öğrenciler ise sadece Film Projesi dersinde onay alan projelerini çekmek ve teslim 

etmek zorundadırlar. Proje değiştirme hakları yoktur. Bu öğrenciler dönem sonunda bireysel bir 
film projesi dosyasını ve bitmiş filmlerini içeren ödevi gerçekleştirecekler ve teslim edeceklerdir. 

g. Bitirme projesinden sorumlu öğretim üyelerinin ad ve soyadları, proje ödevinin 
gerçekleştirilme biçimi, aşamaları ve takvimi, bu ödev kapsamında hazırlanacak proje dosyasının 
içeriği aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca her iki öğrenci grubu da, bitmiş projelerinin başına aşağıdaki 
tanımlamayı yazacaklardır. Her öğrencinin filminin jeneriğinin öncesinde aşağıdaki tanımlamanın 
bulunması zorunludur.  

 

 

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 

SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 

SİNEMA TV BÖLÜMÜ 

………. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

BİTİRME PROJESİ 

h. Her filmin sonunda İstanbul Okan Üniversitesi Logosu (üniversite web sitesinde bulunan 
hareketsiz logo) yer alacaktır. 

ı. Yönerge takvimine uymayan öğrenciler dersten başarısız sayılacaktır. 
i. Öğrenciler kurmaca ve belgesel türlerinden yalnızca birini seçerek çalışmalarını 

gerçekleştireceklerdir. Ödev film ya da video tekniğiyle üretilebileceği gibi, tümüyle sayısal ortamın 
olanaklarıyla da üretilebilir. Çalışmanın renkli ya da tek renkli (siyah-beyaz, sepia-beyaz, kırmızı-
beyaz vb.) olması yönünde bir sınırlama yoktur. Deneysel nitelikli filmler kabul edilmeyecektir. 

j. Her dördüncü sınıf öğrencisi, aşamaları, biçimi ve içeriği belirtilen proje dosyalarını ve 
proje ödevini belirtilen tarih ve saatlerde getirecektir. Dönem sonu proje ödevi teslimi öncesinde 
öğrenciler kayıt yaptırmadan proje teslim alınmayacaktır. Öğrencilerin dönem sonu proje ödevleri 
teslimi belirtilen tarihte saat 09.00-17.00 arasında gerçekleştirilecektir. Belirtilen tarih ve saat 
dilimleri içinde teslim edilmeyen dosyalar ve ödevler alınmayacak, öğrenci proje dersinden başarısız 
sayılacaktır. 

k. Bitirme projesi onaylanan senaryoyla uygunluk taşımak zorundadır. Proje, onaylanan 
senaryodan ve çekim senaryosundan kısmen ya da tümüyle başka, farklı, çelişik olamaz. Öğrenci 
bunu sağlamak, gözetmek ve bitirme projesini onaylanan senaryosuna ve çekim senaryosuna uygun 
bir biçimde gerçekleştirmekle yükümlüdür. Senaryolara uygunluk göstermeyen bitirme projesi 
geçersiz ve başarısız sayılacaktır. (Küçük revize ve zorunlu teknik değişiklikler kabul edilebilir) 

l. Her öğrenci film çekimleri öncesini içeren ilk aşamada bir klasör getirecek ve projelerin 
her aşaması plastik telli dosyalarda, Leitz poşetlere yerleştirilmiş olarak klasör içine yukarıdaki 
yönergede istenen aşamaları içerecek şekilde takılacaktır.  Projelerin her aşamasını içeren dosyalar 
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belirlenen öğretim elemanları denetiminde, ayrıntılı biçimde belirtilen tarih ve saatlerde sunulacaktır. 
Her öğrenci dönemi içerisinde Proje Danışmanını en az 4 kez görmek zorundadır. 

m. Sunulan bu yönergede hangi aşamanın ödev teslimi, hangi aşamanın dönem sonu sınavı 
niteliği taşıdığı açıklıkla belirtilmiştir. Bunu gözetmek ve buna uygun davranmak öğrencinin 
sorumluluğundadır.  

 

Bitirme Projesinin Aşamaları 
MADDE 9– (1) Aşağıdaki aşamaları içeren proje dosyaları sekizinci dönem “Bitirme Projesi” 

dersi kapsamında değerlendirilecek ve öğrencinin bu derslerdeki başarı notunu oluşturacaktır. 
Öğrenciler belirtilen tarihlerde, belirtilen ödevleri yapmış olarak sunum için belirtilen yerde hazır 
bulunacaklardır. 

a. Bitirme projesi başlangıç tarihi ders kayıt dönemini takip eden ilk haftadır. 
b. Birinci Jüri Görüşmesi ders kayıt dönemini takip eden dördüncü haftadır. Bu görüşmeye 

bitirme projelerinde senaryolarını değiştirme hakkını kullanan öğrenciler katılabilirler. 
Öğrenciler proje dosyalarını bu tarihe kadar dersin sorumlu hocalarıyla çalışacaklardır. Bu 
öğrencilerin proje dosyaları içerisinde: Sinopsis, ve bitmiş Senaryo belgeleri yer alacaktır.  Bu 
öğrenciler bu tarihten sonra belirlenen takvime göre projelerini gerçekleştireceklerdir. 

c. İkinci Jüri Görüşmesi ders kayıt dönemini takip eden altıncı haftadır. Öğrenci bu haftaya 
kadar aşağıdaki belgeleri teslim edeceklerdir. 

 

Bir klasör içinde*; 
1. Çekim senaryosu (öykü ile birlikte verilecektir.) 
2.  Mekân sınıflaması ve fotoğraf belgeleri 
3.  Dekor, giysi ve donatı listesi 
4. Teknik donanım 

5. Yaratıcı ve teknik ekip dökümü 

6. Oyuncu dökümü 

7. Bütçe 

8. Çalışma takvimi 
 

d. Üçüncü Jüri Görüşmesi, ders kayıt dönemini takip eden onbirinci haftadır. Öğrenciler, bu 
tarihe kadar filmlerinin kaba kurgusunu yaygın formatlarda ve bir USB içerisinde teslim 
edeceklerdir. 

e. Final sunumu ders kayıt dönemini takip eden ondördüncü haftadır. Öğrenciler bitmiş filmi 
içeren dosyayı teslim edeceklerdir. Arka kapağa, öğrencinin adı, soyadı, öğrenci numarası, sınıfı, 
sayfanın ortasında düzenlenmek üzere yazılacak ve bu şekilde teslim edilecektir. 
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Bitirme Projesinin Teknik Özellikleri 
MADDE 10– (1) Bitirme projeleri ödevlerinin teknik ve sunum özellikleri aşağıda 

belirtilmiştir. Aşağıdaki kurallara uymayan öğrencilerin filmleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 
a. Bitirme projeleri DVD ve USB (data) formatlarında teslim edilecektir. DVD ve USB 

Medyası dışında getirilecek hiçbir kayıt ölçeği kabul edilmeyecektir (VCD, VHS, DV, S-VHS, 

Betacam, Digital Betacam v.b.). Her öğrenci, dönem sonu sınavında DVD’den veya USB’den 
kaynaklanabilecek gösterim aksamalarını önlemek amacıyla filmin yedek kopyasını 
bulunduracaktır. Bu biçimiyle yedek bulundurulmaması durumunda, gösterimde öğrencinin 
sunduğu kopyadan oluşan aksaklıkların neden olduğu sonuçların sorumluluğu öğrenciye aittir. 
Öğrenci filmini sunmakla yükümlüdür.  

b. Her DVD ve USB yalnızca bir ödevi kapsayacak, aynı DVD’de ve USB’de birden fazla 
öğrencinin ödevi yer almayacaktır. Projelerin tesliminde bir A4 sayfasını geçmeyecek fotoğraflı 
özgeçmiş, filmin kısa özeti ve filme ilişkin jenerik bilgileri ile en az 5 adet set fotoğrafı ile kamera 
arkası videoları ve bu bilgilerin kayıtlı olduğu bir adet DVD ve USB ayrıca teslim edilecektir.(Bu 
datalar proje filmi USB’si içerisinde de yer alabilir) 

c. Öğrencilerin bitirme projesi kapsamında teslim ettikleri USB ve DVD’ler Sinema TV 
bölümü arşivinde saklanmak üzere teslim alınacaktır.  

d. Filmin başına yönergede belirtilen ibare ve filmin sonunda İstanbul Okan Üniversitesi 
Logosu yer alacaktır. Film, bu görüntülerden sonra başlayacaktır. 

e.  15x20 boyutlarındaki özel disk kapaklarına yerleştirilecek, kapakların arka yüzlerinde en 
az bir set fotoğrafı ile birlikte , “Öğrencinin adı, soyadı, öğrenci numarası, filmin adı, filmin süresi 
ve İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümü, 
ilgili Eğitim-Öğretim Yılı, Dördüncü Sınıf Bitirme Projesi” ifadesi yer alacaktır. Bilgiler bilgisayar 
yazıcısı ile yazılacaktır; el yazısı ile doldurulmayacak, istenen biçimde getirilmeyen DVD’ler kabul 
edilmeyecektir. 

 

MADDE 11– (1) Öğrenciler bitirme projelerinin gerek çekimi esnasında gerekse de çekim 
sonrası aşamalarında aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdürler. 

a. Bitirme projelerinde kullanılacak anonim yapıtlar (kamuya mal olmuş) dışındaki her türlü 
müziğin yapıt hakkının (telif hakkının) ödenmesi ya da kullanım izninin belgelenmesi 
gerekmektedir. 

b. Bitirme projelerinde, edebiyat yapıtlarından uyarlama yapılması durumunda, yapıtın özgün 
adını ve yazarının adını jenerikte belirtmek; ayrıca yapıtın telif hakkının ödenmesi ya da kullanım 
izninin belgelenmesi gerekmektedir. 

c. Bitirme projelerinde filmin 1/10 süresinden daha uzun süreyle durağan ve / veya devingen 
alıntı görüntü kullanılamaz. 

d. Öğrencilerin yapacakları ve yapmış oldukları 4.sınıf Bitirme Projeleri’nin yapımcısı 
Sinema-TV Bölümü’dür. İstanbul Okan Üniversitesi Sinema-TV Bölümü, filmlerin tüm 
mecralardaki yayın hakkına sahiptir. Öğrenciler, Bitirme Projesi filmlerini, Sinema-TV 

Bölümü’nün bilgisi ve yazılı izni olmaksızın topluma açık etkinliklerde, film yarışmalarında, film 
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festivallerinde ve televizyon kanallarında, online platformlarda ve diğer tüm mecralarda 
gösteremezler.  

e. Filmlerin yayın ve ödül benzeri platformlardan doğan ticari ve manevi gelirleri 
yönetmenlerine aittir. İstanbul Okan Üniversitesi Sinema-TV Bölümü bu durumlardan hak iddia 

etmeyecektir. 

f. Bitirme projelerinde profesyonel oyuncu ve teknik ekip kullanılabilir, ancak öğrenci 
projeyi kendi kontrolünde ürettiğini set arkası fotoğrafları ve videoları ile belgelemelidir. 

 

MADDE 12– (1) Hangi gerekçeyle olursa olsun, belirtilen teslim saatinde ve gününde 
verilmeyen ödevler alınmayacak, kabul edilmeyecektir. Öğrenciler kendi ödevlerini kendileri teslim 
etmekle, sınavda bulunmak ve kendi çalışmalarını savunmakla yükümlüdürler. 

 

MADDE 13– (1) Öğrenci, dersin sorumlusu olan her bir öğretim üyesinden bitirme projesi 
geçer notu olarak altmış (60), harf notu olarak (DC) almak zorundadır. Bu yönerge uygulamada 
esas olarak alınacak, yönerge dışına çıkan öğrencilerin çalışmaları kabul edilmeyecektir. Bu 
yönergeyi yürütmekle İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema-TV 

Bölüm Başkanlığı sorumludur. Bölüm Başkanlığı’nın, yönergeye ilişkin açıklamaları dışında 
yapılacak açıklamaların geçerliliği ve öğrencileri bağlayıcı niteliği yoktur. 

 

MADDE 14– (1) Değerlendirme sonucunda düzeltilebilecek teknik hataları bulunan 

filmlere jüri tarihinden itibaren 1 (Bir) haftalık ek süreyle revize imkanı verilecektir. Revize; 

öğrenciye filmi yeniden çekme hakkı vermez. 
 

MADDE 15– (1) Bitirme projesi çeken tüm öğrenciler filmleriyle ilgili bu maddeleri kabul 

etmiş sayılırlar. 
 

Bitirme Projesi Rapor, Yazım ve Sunum Kuralları 
MADDE 16– (1) Bitirme Projesinin jüri önündeki sunum ve savunma kuralları bölüm 

tarafından, bölüm panosunda ayrıca ilan edilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler  
 

 

Yürürlük 

MADDE 17– (1) Bu Yönerge İstanbul Okan Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte 
yürürlüğe girer. 
 

 

Yürütme  
MADDE 18– (1)  Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Sanat Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi  Dekanı yürütür. 


