T.C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİMİ
BİTİRME ÇALIŞMASI (BİTİRME PROJESİ) ESASLARI
1. AMAÇ VE KAPSAM:
Bitirme Çalışması “MİM402- Bitirme Projesi” dersi esasları, Mimarlık Bölümü’nün,
mimarlık eğitimi stratejik hedeflerine ulaşmada öz değerlendirme aracı olarak ele alınmıştır.
Bitirme Çalışması “MİM402- Bitirme Projesi” dersi, öğrencinin mimarlık eğitimi ve öğretimi
boyunca edindiği bilgi ve becerileri, verilen mimari soruna bağlı olarak bir mimari proje
çalışmasını bireysel yaklaşımı ile geliştirmesi ve anlatmasıdır. Öğrenci bu mimari proje
çalışması ile yeterli bilgi ve beceriyi kazandığını kanıtlamalıdır.
Bitirme Projesi, öğrencinin mimarlık mesleğine atılmasında lisans eğitim ve öğretiminin son
aşaması olarak değerlendirilmektedir.
Bitirme projesinde, Mimarlığın kuram, teknoloji ve kent-çevreye ait problemlerini birlikte ele
alarak, özgün çözüm önerilerini geliştirilmesi beklenmektedir.
2. BİTİRME ÇALIŞMASI (BİTİRME PROJESİ) ALMA, SÜRDÜRME VE TESLİM
ÖN KOŞULLARI:
1. Öğrencinin bitirme çalışmasını Mimarlık Eğitim Programının 8. yarıyılında
sürdürebilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gereklidir.
a) Sekizinci yarıyılda tüm derslere kayıtlı olmak ve dört ders-12 kredi dışında tüm
derslerden başarılı olmak.
b) “MİM401- Mimari Tasarım V” dersinden başarılı olmak.
c) Öğrenci 1. sınıf derslerinden başarılı olmak zorundadır.
d) Bitirme çalışmasına Güz ve Bahar dönemlerinde kayıt yaptırılabilir.
2. Bitirme Çalışması almaya hak kazanmış öğrencilere, proje konuları
sekizinci yarıyılın birinci haftasında verilir. Ancak öğrenci bu yönetmeliğin
1 (a) bendindeki koşulları yerine getirmeden bitirme çalışmasına kayıt
yaptıramaz.
3. Öğrenci, diploma projesine kayıt yaptırdığı yarıyılda , tasarım problemlerini
danışmanlarıyla tartışır ve ara Jürilerde yapılan eleştirileri göz önüne alarak projesini
geliştirir, tamamlar.
3. BİTİRME ÇALIŞMASI (BİTİRME PROJESİ) YÖNETİCİ(DANIŞMAN) VE
JÜRİLERİNİN OLUŞTURULMASI, GÖREV VE YETKİLERİNİN BELİRLENMESİ:
Bitirme çalışması jürisi, aralarında danışman öğretim üyeleri/öğretim görevlileri olmak üzere
beş veya üç kişiden oluşur. Dönem içinde en az iki tane ara ve dönem sonunda bir son
değerlendirme jürisi yapılır. En çok on beş (15) öğrenciye bir danışman ve jürilerde görev
yapacak öğretim üyeleri/ öğretim görevlilerinin atanması her yarıyıl Mimarlık Bölüm
Başkanının önerisi ile dekanlık kararıyla gerçekleştirilir. Son değerlendirme jürisine Mimarlık

Bölüm Başkanlığı’nın önerisi,ile diğer üniversite ,kurum veya serbest meslekte alanlarında
isim yapmış öğretim üyeleri/öğretim görevlileri çağrılabilir.
4. BİTİRME ÇALIŞMASININ KONUSU VE ÖĞRENCİYE VERİLMESİ:
Bitirme Çalışması konusu izleme jürisini oluşturan danışman öğretim üyeleri/öğretim
görevlileri tarafından belirlenir.
Danışmanlar bitirme çalışması konusunu, “birlikte belirler. Öğrenci Bitirme Çalışmasının yeri
ve programını bu dersler kapsamında geliştirir. Belirlenen konu, Mimarlık Bölüm Başkanlığı
ile görüşüldükten sonra kabul edilir. Konu, gerekli verilerle birlikte yarıyılın ilk haftasında
öğrencilere verilir.
5. BİTİRME ÇALIŞMASININ İZLENMESİ, ELEŞTİRİLMESİ, DENETİMİ VE
SINAVLAR:
a) Bitirme Çalışması alan öğrenciler, çalışmalarını kendilerine tahsis edilen
atölyede yaparlar.
b) Danışmanlar atölye çalışması boyunca öğrencileri izler ve yapılan çalışmaları
eleştirir.
c) Öğrenciler yarıyıl içinde ve sonunda olmak üzere belirlenen yarıyıl sınav
döneminde olmak üzere en az bir sınava girer. Sınav sonuçları son
değerlendirme jürisi tarafından notlanır ve bitirme çalışmasının
değerlendirilmesinde göz önüne alınır.
d) Öğrencilerin mimari proje çalışmalarını ilan edilen ölçekte çizim,2 ve 3
Boyutlu bilgisayar çizimi ve maket olarak teslim etmeleri ve jüri önünde
sözlü savunmaları esastır.
e) Ara jüriler yarıyıl içinde iki kere toplanır. Öğrenciler ilan edilen tarihlerdeki
Jürilere girmek zorundadır.
f) Ara, son jüriler ve sınav tarihleri öğrencilere yarıyılın ilk haftasında ilan edilir.
Jüri ilk hafta öğrenciler için bir kollogyum gerçekleştirir.
g) Son değerlendirme jürisi karar verilen yüzdelere bağlı olarak öğrencinin
projesini, sözlü savunmasını ve eskizlerini değerlendirerek sonuca varır.
i) Bitirme Çalışması “MİM402- Bitirme Projesi” teslim ve jüri tarihleri Bölüm
Başkanlığı tarafından belirlenir.
j) Bitirme Çalışması Danışman atamasında, kaç öğrenci için bir danışmanın
görevlendirileceğine, mimarlık eğitimi standartları çerçevesinde “en çok 15
öğrenci için bir danışman” gerekliliği uyarınca Bölüm Başkanlığı karar verir.
k) Bitirme Çalışmasına öğrenci GÜZ ve BAHAR döneminde kayıt yaptırabilir.
l) Öğrenci Başka bir Üniversitede Bitirme projesini alamaz.

6. BİTİRME ÇALIŞMASININ TESLİM KOŞULLARI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE
SINAVI:
a) Bitirme çalışması, alındığı dönemin son sınav gününde Mimarlık Bölüm
Başkanlığına, saat 18.00 kadar Bölüm Başkanlığınca belirlenen sunum ve
rapor yazım esaslarına göre hazırlanarak teslim edilir. Bitirme
Çalışmasının maket ve modellemelerini ise öğrenci yukarıda belirlenen tarihi
takip eden haftanın ilk günü, Bölüm Başkanlığına teslim eder. Çalışma
zamanında teslim edilmez ise öğrenci başarısız sayılır ve ders “FF” başarısız
notu ile değerlendirilir.
b) Bitirme çalışmasında görevli öğretim üyeleri/öğretim görevlileri Bitirme
Çalışmalarını Final Sınavı döneminde değerlendirir. Öğretim üyeleri/öğretim
görevlileri, sınav dönemi içinde, önce bireysel olarak daha sonra topluca
projeleri ve eskiz çalışmalarını inceler, öğrencilere çalışmalarını sunması ve
savunma için yine sınav döneminde jüri tarihi belirler. Öğrencilerin bu jüriye
katılmaları ve sözlü sınav ile tasarımlarını savunmaları gereklidir.
c) Son değerlendirme öğretim üyeleri/öğretim görevlileri, öğrencilerin
projelerini,eskiz çalışmalarını ve savunmalarını değerlendirerek bitirme
çalışmasını notlandırır ve sonuçları en geç sınav dönemini izleyen hafta
içinde Mimarlık Bölüm Başkanlığına sunar.
7. BAŞARI:
a) Bitirme Çalışmaları “CC” ve üstü, “FF” , notları ile değerlendirilir.
b) Çalışmanın başarılı olması için en az “CC” seviyesinde bir notla
değerlendirilmesi gerekir. Başarısız olan çalışmalar“FF” , notu ile
değerlendirilir.
c) Bitirme çalışmasından “FF” notu alan öğrenciler, bir sonraki (Güz ya da
Bahar) yarıyılda yeni bir konuda verilen Bitirme Çalışmasına kaydolur. Yaz
Öğretimi döneminde Bitirme Çalışması alınamaz.
8. BİTİRME ÇALIŞMASI SUNUM ESASLARI:
Bitirme çalışması sunum esasları Bölüm Başkanlığınca hazırlanarak, Bitirme jürisinin
görüşleri alınarak kabul edilir. Güz ve ya Bahar dönemi ilk haftasında öğrenciye ilan edilir.

