
GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ 

BİTİRME PROJESİ UYGULAMA ESASLARI 
 
 
 
1.  Görsel Sanatlar Bölümü Lisans öğrenimi, öngörülen gerekli toplam kredi 

koşullarının yerine getirilmesi ve 8. yarıyılda hazırlanan bir bitirme projesi ile 
tamamlanır. 

 
Bitirme projelerinde, öğrencilerin seçtikleri bir konu ya da konsept 
çerçevesinde eser üretebilme yeteneğini kazanmış olmaları beklenir. Bu 
amaç doğrultusunda öğrencinin gerekli düzeyde araştırma yapıp yapmadığı, 
yeterli bilgi ve deneyim birikimine sahip olup olmadığı; kendi sanat söylemini 
ve sanatsal elemanlarını oluşturup oluşturamadığı gibi ölçütler esas alınır. 

 
2.  Bitirme projelerinin değerlendirilmesi: Dönem sonunda her öğrencinin 

kendisine gösterilen bir mekânda eserlerini sergileyeceği bir sunum ve 
eserlerini jüri önünde savunması ile yapılır. 

 
3.  Görsel Sanatlar Bölümü bitirme projeleri, öğrencilerin devam etmiş oldukları 

Resim, Heykel, Seramik alanlarında GSB 490 Bitirme Projesi çalışmaları 
olarak hazırlanır. 

 
 
 
 
 
Bitirme projeleri her sanat dalının özelliğine göre aşağıdaki şekilde 
hazırlanıp sunulur. 

 
 
 
 

a.  Resim Dalı Bitirme Projesi: Proje sunumu 6 adet çalışmadan oluşur. 
Bunlardan 4’ünün GSB 490 Bitirme Projesi döneminde yapılmış olması, 
2’sinin de öğrenim süresinde yapmış olduğu, bitirme projesindeki 
işlerine kaynaklık eden ya da destekleyen çalışmalardan seçilir. (6 
çalışmanın tamamı Proje döneminde yapılmış çalışmalardan da 
olabilir). Proje çalışmaları, 1 ile 5 sayfa arasında değişen yazılı bir eser 
metni ile birlikte sunulur. 

 
 
 

b.  Heykel Dalı Bitirme Projesi: Proje sunumu 5 adet çalışmadan oluşur. 
Bunlardan 1’inin GSB 490 Bitirme Projesi döneminde yapılmış olması, 
4’ünün de öğrenim süresinde yapmış olduğu çalışmalar arasından



seçilir. Proje çalışmaları, 1 ile 5 sayfa arasında değişen yazılı bir eser 
metni ile birlikte sunulur. Heykel dalında eser metnine ek olarak: Elle 
çizilmiş olan eskizler ve bilgisayarda hazırlanmış üçboyutlu tasarımlar 
ve maliyet raporu eklenir. 

 
 
4.  Bitirme projeleri jürisi, her sanat dalının projeyi yöneten öğretim üyeleri ile 

Bölüm Başkanlığının uygun göreceği kişilerden oluşur. 
Mevcut duruma göre bu jüri Bahar Döneminde 2 resim, 1 heykel, 1 seramik ve 
1 de baskıresim alanında olmak üzere (Programa Bahar Dönemi’nden itibaren 
ilave olarak baskıresim de faaliyete geçecektir) en az 5 öğretim üyesinden 
oluşur. 

 
 
5.  Bitirme Projesi vize ve final değerlendirmesi: Vize değerlendirmesi, 1. 

Arasınav dönemine kadar yapılmış olan proje ile ilgili eskiz, tasarım gibi ön 
çalışmaların değerlendirilmesi ile yapılır. Vize değerlendirmesini, her alanın 
projeyi yöneten öğretim üyesi yapar. 

 
 
6.  Bitirme Projesinin dönem sonu notu Vize / Arasınav notunun %40 ile final 

jürisi notunun %60’ının toplamı ile hesaplanır. 
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