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1.MEZUNİYET PROJESİ 

Fakültemizde 4.sınıftan ders almaya hak kazanmış, derslerinin %70’ni bitiren 
öğrencilerin ders yükü arasında bulunan Mezuniyet Projesi dersine yönelik olarak hazırlanacak 
olan projelerin daha kapsamlı ve standartlara uygun bir biçimde sunulması için kılavuz 
kitapçığı hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin bu kılavuzda bulunan standartlara uymaları 
zorunludur. Kılavuz maddeleri, bilgi verici ve yönlendirici özellikleri nedeniyle de her öğrenci 
tarafından dikkatle okunmalıdır. 

Mezuniyet Proje dersinde öğrenciler, grafik tasarımı alanı içinde çeşitli uygulamalardan 
birini tercih edip buna uygun bir çalışma yaparak, bitmiş bir ürün sunmakla yükümlüdürler. 
Kılavuz da belirtilen uygulama alanlarına ilişkin tanıtıcı bilgiler bulunmaktadır. Mezuniyet 
Projesi dersi kapsamında, öğrencilerimizin 4 yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri 
yansıtacak kalitede bir proje gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Bu nedenle fikir aşamasından 
projenin sunum aşamasına kadar her bir aşamaya gerekli özenin ve çabanın gösterilmesi 
gerekmektedir. 

Mezuniyet Proje dersi kapsamında öğrencinin bir proje geliştirerek proje konusu ve 
hedef kitlesine uygun olacak iletişim aracı belirleyerek bir proje dosyası hazırlayıp sunması 
ve daha sonra bu proje dosyası doğrultusunda bir uygulama ve yapım projesi gerçekleştirmesi 
beklenmektedir. Projenin öğrencilerin kendi nitelikleri ve yetenekleri doğrultusunda başarıyla 
uygulanabilir olması en temel şarttır.  

Mezuniyet Proje dersi kapsamında öğrencilerimizi yönlendirmeleri ve mesleki 
birikimlerinden yararlandırmaları için danışman öğretim elemanları belirlenmektedir. 
Öğrencilerimizin projelerinde başarılı bulunabilmeleri için kendi alanlarında uzmanlaşmış ve 
deneyim sahibi olan danışmanlarıyla yakın bir diyalog içerisinde olmaları ve onları, projenin 
her aşamasındaki gelişmelerden haberdar etmeleri büyük önem taşımaktadır.  Geçmiş 
yıllardaki deneyimler sonucunda danışmanlarıyla yeterli iletişimi kurmayan öğrencilerin 
çalışmalarının yetersiz ve başarısız olduğu görülmüştür. Bu nedenle öğrencilerimizin proje 
danışmanı hocalarıyla sürekli diyalog halinde bulunmalarında, projeleriyle ilgili gelişmeler 
hakkında bilgi vermelerinde ve onların görüşlerinden yararlanmalarında fayda vardır. 

2.MEZUNİYET PROJE DERSİ VE SÜRECİ 

Mezuniyet Proje dersi kapsamında öğrencinin bir proje konusu belirleyerek bu konuda 
yaptığı araştırmalar sonucunda elde ettiği bilgilerden oluşan bir dosya hazırlayıp uygulamaya 
hazır hale getirmesi ve dönem sonunda bitmiş bir tasarım ve medya projesi sunacaktır. Buna 
göre dönem başında öğrencinin bir proje konusu belirlemesi, konuya ilişkin ön araştırmalarını 
yaparak proje öneri dosyasını hazırlanması beklenmektedir. Projenin konusu, amacı ve hedef 
kitlesi belirlendikten sonra da hangi mecra ve iletişim aracının kullanılacağı da araştırılarak 
öğrenci tarafından önerilmelidir. Öğrencinin beyanı ve medya aracının türüne bağlı olarak 
bölüm ya da fakülte içinden en az bir öğretim elemanı bölüm başkanı tarafından danışman 
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olarak atanacaktır. Öğrenci, danışman ataması yapıldıktan sonra projenin tüm aşamalarını 
danışmanın kontrolünde uygulaması gerekmektedir. Öğrenci vize sınavında proje dosyası ve 
yaptığı ön çalışmaları danışman hocasına teslim etmelidir. Vize sınavında öğrencinin 
hazırladığı proje dosyası ve ön çalışmanın kılavuzda belirtilen koşullara uygunluğu 
gözetilerek bir değerlendirme yapılacaktır.  

Vize sınavı dönemin 7-8. haftalarında yapılacaktır. Bu tarihe kadar yapılacak olan 
derslerde öğrencilere bitirme projesi süreci, bu sürecin yönetilmesine ilişkin bilgiler, medya 
araçları ve mecralar hakkında bilgiler ve örnek projelerin gösterilmesi ve anlatılmasıyla 
öğrencilerin vize sürecine hazırlanmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin bu süreçte yapmak 
istedikleri proje önerilerinin uygulanabilirliği ilgili öğretim elemanlarıyla birlikte 
tartışılacaktır. Vize sınavı tarihinde öğrenci belirlenen saat ve yerde bulunmakla yükümlüdür. 

Vize sınavı sonrasında öğrencilerin proje ve danışman konusunda değişiklik önerileri kabul 
edilmeyecektir.  

Final sınavında öğrenciler dosya içeriğinde sunulan proje konusuna ve mecraya bağlı 
kalarak proje teslim şart ve koşullarını sağlanmış bir biçimde projelerini tamamlayarak bölüm 
kurulundan oluşan jüriye sunarlar. Final sınavı dönem sonunda belirlenen yer ve tarihte 
yapılmaktadır. Jüri tarafından başarısız bulunan projelerde ise ders tekrarlanır.   

Değerlendirme ve Ölçme: 

Mezuniyet Proje dersinde öğrencilerin değerlendirmesinde vize sınav notunun % 20 
final sınav notunun % 80 oranında dersin başarı notunu etkilemektedir. Bu sınavlarda 
öğrencinin başarı notu jüri tarafından belirlenirken öğrencinin derse devamı ve ilgisi % 20, 
özgün proje konu önerileri geliştirme % 20, Proje dosyası ve sunumu ve tasarımdaki yetkinliği 
% 60 oranında başarı notunu etkilemektedir. 

Dosya ve sunum değerlendirmesinde öğrencinin vize ve final sınavları için istenen 
biçim ve içerik şartlarını karşılayıp karşılamadığı ve yazım kurallarına uygun bir dosya 
hazırlayıp hazırlamadığı değerlendirilmektedir. 

3. İÇERİK GELİŞTİRME 

Bu bölümde, öğrencinin fikir aşamasından proje dosyası hazırlama aşamasına kadar 
uyması gereken kurallar ve proje uygulama aşamalarına yönelik ipuçları verilmektedir. 

• Problem Alanı ve Konunun Tespiti: 

     Mezuniyet Projesi öncelikli olarak bir problem alanının ortaya konulması ve konunun 
seçilmesiyle başlar. Proje sahibi öğrenci, bu alanı kendi bilgi birikimi, deneyimleri ve ön 
araştırmasıyla belirler. Öngörülen projeyi, bitirme projesi dersi kapsamında yapılan derslerde 
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bölüm öğretim elemanları ile  ve gerekli durumlarda ilgili olabilecek başka öğretim elemanları 
ya da uzmanlara danışarak problem alanını kesinleştirir. 

Örneğin: 

  Tema: “Kentleşme ve Trafik” 

  Problem Alanı: “Büyük alışveriş merkezlerinin kent trafiği üzerine etkileri” 

• Araştırma Yönteminin Belirlenmesi 

     Her proje mutlaka bir araştırma çerçevesinde geliştirilir. Proje sahibi ilgili öğretim 
elemanlarına danışarak araştırma yöntemini belirler. Araştırma, temelde tarama modeli olarak 
gerçekleştirilir. Bilgiye erişmek amacıyla bir literatür taraması yapılır ve gerek duyulduğunda, 
alan araştırmasıyla da desteklenir. Uzman kişilerle yüz yüze görüşme tekniği de bu tür 
projelerde sıkça başvurulan bir araştırma yöntemidir.  

   

• Bilgi Toplanacak Kaynakların Belirlenmesi: 

     Proje sahibi ulaşabileceği literatür, kaynak kişi, mekân, arşiv vb. bilgi kaynaklarını belirler.  

 

Örneğin: 

Literatür: Konu ile ilgili olarak yayınlanmış eserler ve yapılmış çalışmalar. 

Kaynak kişiler: Mimarlar Odası Başkanı, semtte yaşayanlar, kent bilimciler, emniyet 
müdürlüğünden ilgili kişiler vb.  

Mekânlar: Kozyatağı Carrefour, Akmerkez, IKEA, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sokak vb. 

Arşiv: İmar Müdürlükleri, Devlet Arşivleri, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri, 
Gazeteler, TV, haber merkezleri, vb. 

4. PROJE DOSYASI VE SUNUM HAZIRLAMA 

Mezuniyet Proje dersi kapsamında öğrenci vize ve final sınavlarında bir adet proje dosyası ve 
bir adet proje sunumu hazırlayarak sınav esnasında jüriye sunmakla yükümlüdür. Proje dosyası 
ve sunumu teslim şartları; biçim şartları, içerik şartları ve yazım kuralları olarak aşağıda 
belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmalıdır. Proje dosyasının bu şartlara uygunluğu sınav 
değerlendirmesinde etkili olacaktır. 
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4.1 BİÇİM ŞARTLARI 

Proje önerisi bir dosya halinde sunulur. Bu dosyanın kapağında proje sahibinin adı-soyadı, 
öğrenci numarası, bölümü, projenin adı, projenin türü yer alır. Proje önerisinin ve projenin 
kapağı için aşağıda verilen örnek model kullanılacaktır.  

İçindekiler bölümü dosyadaki sayfa numaralarına göre düzenlenmiş biçimde olmalıdır. 
Dosyanın sonunda kaynakça mutlaka belirtilmelidir.  

• Yazım Kuralları 

Metinler bilgisayar çıktısı olarak teslim edilecektir. Yazılar Word formatında, A-4 kâğıt 
boyutunda, 1.5 satır aralığında, Times New Roman ve 12 punto olarak yazılacak; ana başlıklar 
bold/kalın ve büyük harflerle hazırlanacaktır. Alt başlıklar ise büyük harflerle 
hazırlanacaktır.Alt başlıklar ise bold/kalın ve küçük harflerle yazılacaktır. Gövde metinleri ise 
plain/normal olacaktır. Sayfanın sol, sağ ve üst kısmında 2,5 cm, alt kısmında ise 2 santim 
boşluk bırakılacaktır. Sol tarafta ayrıca 1 cm cilt boşluğu bırakılacaktır. Sayfalar mutlaka 
numaralandırılacaktır. Dosyalar ciltlenmiş olarak teslim edilecektir.     

• Kaynakça ve Dipnot Kuralları: 

Dipnot: Metin içi dipnot gösterme yöntemiyle yapılacaktır. Aynen alıntı yapıldığı durumlarda 
kullanılır. Alıntı tırnak içinde verilmelidir. Amaç, alıntının yapıldığı kaynağın bilgilerini 
vermektir. Yazarın soyadı, eserin yayımlanma yılı, sayfa numarası sıralanarak bunlar aşağıdaki 
örnekte olduğu gibi parantez içinde alıntının ardına eklenir. 

Örnek:”………………………” (Karasar, 2001, s.25). 

Kaynakça: Raporun sonunda, kullanılan kaynakların sıralanması işlemidir. Yararlanılan 
kaynaklar alfabetik sıraya göre dizilirler. Yazarın soyadı, eserin yayımlanma yılı, eserin adı, 
yayımlayan kurum ya da yayınevi bilgilerini içinde barındırır. Kaynakça da yeteri sayıda 
kaynak bulunmalıdır. 

Örnek: 

Karasar, Şahin. (2001) Televizyon Programcılığı: Yayın Planlama. Ankara: Gazi Üniversitesi 
Basımevi. 

Örnek: Proje Dosyası kapağı 
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4.2 İÇERİK ŞARTLARI 

     Vize ve Final sınavlarında Proje dosyasında ve sunumunda aşağıda belirtilen konu 
başlıklarına ilişkin bilgiler yer almalıdır.   

     Proje dosyasının üzerinde çalışmanın adı, öğrenci/öğrencilerin adı-soyadı, fakülte ve bölüm 
adı yazılmalıdır. 

Proje dosyasında yer alması istenen bilgiler: 

• Problem tanımının belirlenmesi/ Sorun ya da fırsatın tanımlanması 

• Proje konusunun belirlenmesi 

• Yetkin bir literatür taraması yapılması ( Konu ile ilgili erişilen kitaplar, görseller 

• Proje uygulamasında kullanılacak medya aracının ve mecranın belirlenmesi 

• Proje konusunun ve medya aracının niçin seçildiğinin açıklaması 

• Projenin amacının belirlenmesi • Projenin hedef kitlesinin belirlenmesi  

• SWOT, rekabet analizi. 

• Mesaj Stratejisinin belirlenmesi 

• Faaliyet Planının hazırlanması 

• Proje takvimi 

• Proje bütçesi  

• Proje de kullanılacak teknik araç gereçlerin ve ihtiyaç listesinin belirlenmesi  

• Medya Planlaması 

• Dosyanın uygulamaya hazır hale getirilmesi 

• Kaynakça  

Uyarı: Proje dosyasında yer alması istenen ve yukarıda belirtilen başlıkların açıklamaları 
en az iki paragraftan oluşması ve proje konusunu ve içeriğini zenginleştiren detaylı ve 
bilgilendirici bilgiler yer almalıdır.   

Sunumun Hazırlanması 

     Projeye ait sunumların Powerpoint, Prezi gibi sunum programlarında hazırlanması 
beklenmektedir. Sunumun biçimi ve hazırlanış şekli, sayfa sayısı (yazı karakterleri, paragraf 
düzeni vb.) önem taşımaktadır. Dosyada yer alan her başlığın tek slayta okunabilir puntolarla 
yerleştirilmesi gerekmektedir. Sunumda kullanılan materyallerin projenin içeriğini ve 
sonucunu açık şekilde ifade edilmesi beklenmektedir. Hazırlanan jüri önünde sunulmadan önce 
danışmanın onayına sunulması zorunludur. 
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5. PROJE TAKVİMİ 

Proje dosyasında sunulacak çalışma takvimi, projenin planlaması ve aşamalar halinde 
uygulanmasında muhtemel ara tarihlerin belirtilmesinden oluşmalıdır. Çalışma takviminin 
doğru planlanması ve uygulanmasının projenin başarısında önemli bir role sahip olduğu 
bilinmelidir. Proje takviminde sunulabilecek zaman dilimleri: 

• Projenin literatür taraması 

• Araştırma yönteminin seçilmesi ve uygulanması 

• Araştırma sonuçlarının yazımı 

• Uygulama aşaması 

• Projenin sunumu  

• Projenin belirlenen ebatlarda basılması ve sergi alanında sergilenmesi. 

 

6.BÜTÇELEME 

 Bütçeleme aşaması, projenin ayrıntılı bütçesinin çıkarılması ve maliyetlerin karşılanma 
yollarının belirlenmesini kapsamaktadır.   

• Projenin ayrıntılı bütçesi: 

Projenin gerçekleştirilebilmesi için gereken tahmini maliyetler bir bütçe halinde 
raporlanacaktır. Bu bütçe, gerçek rakamlara en yakın biçimde planlanmalıdır. Bütçe, genel 
koordinatör tarafından hazırlanan standart bir forma işlenecektir. 

• Maliyetlerin karşılanma yolları: 

Bütçede öngörülen maliyetlerin nasıl karşılanacağı bütçe formunda belirtilmelidir. Harcama 
kalemlerinin karşılanma yolları (“bedelsiz”, “kiralama” ya da “satın alma”) belirlenmiş 
olmalıdır. 

• İş programının belirlenmesi: 

Her proje sahibi danışmanının onayıyla iş programını belirlemek ve bunu genel koordinatöre 
bildirmek zorundadır. İş programında kaç gün çekim yapılacağı, kampanya gereklerinin yerine 
getirileceği, fotoğraf çekileceği, okulun sunduğu teknik olanakların (stüdyo, karanlık oda, 
bilgisayar vb.) hangilerinden ne kadar süreyle yararlanmak istenildiği belirtilecektir. 
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Bütçe Örneği; 

FAALİYETLER ADET BÜTÇE 

DERGİ REKLAMLARI (1 tam  

sağ sayfa)  

 

BASIN LANSMANI   

TANITIM STANDLARI   

BROŞÜR    

WEB SİTESİ   

BANNER (site başı)   

AÇIK HAVA REKLAMLARI   

BILLBOARD   

MEGABOARD   

RAKET   

PROMOSYONLAR   

NOT DEFTERİ    

Kalem    

USB   
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Medya Planlama Örneği;  

 

7.DANIŞMANLARLA İLETİŞİM 

Öğrenci, danışmanıyla haftanın belirli gün ve saatlerinde görüşmek, çalışmasının geldiği 
aşamayı ilgili kişilere aktarmak zorundadır. Tarihler danışman ve öğrenci arasında 
görüşülerek kararlaştırır. Bu görüşmeler projenin sağlıklı gelişimi kadar, öğrencinin ders 
devam değerlendirmesi olarak da önem taşımaktadır. Danışmanıyla düzenli olarak 
görüşmeyen öğrenciye görüşmeye gelmediği günler devamsızlık olarak yansıyacaktır. 
Ayrıca proje notunu da etkileyecektir. 

8.  PROJEDE KULLANILACAK MECRA VE İLETİŞİM ARAÇLARI 

Grafik Tasarımı bölümü öğrencileri mezuniyete proje dersi kapsamında geliştirdikleri proje 
konularına uygun olarak en uygun mecra ve iletişim araçlarını seçip kullanırlar. Kullanılacak 
mecra ve aracın konuya ve hedef kitleye uygunluğuna göre tespit edilmesi gerekir. Bunun yanı 
sıra öğrencinin eğitim hayatı boyunca edinmiş olduğu bilgi ve deneyimleri, yetenekleri ve sahip 
olduğu koşullar da mecra ve araç tespitinde dikkate alınmalıdır.  
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Grafik Tasarımı bölümü öğrencileri mezuniyet projesi kapsamında mecra olarak televizyon 
radyo, gazete, dergi, açık hava, internet ve mobil iletişim araçları gibi mecraları tercih 
edebilir. Bu mecralara uygun olarak da etkileşimli tasarım ürünleri, fotoğraf, masaüstü 
yayıncılık (dergi, gazete, kitap, takvim tasarımı ve kurumsal kimlik çalışmaları), web sitesi 
tasarımı, mobil uygulamalar, modelleme ve üç boyutlu animasyon çalışmaları, Tv programı, 
belgesel film, kurmaca kısa film, reklam filmi, kamu spotu gibi medya araçlarını seçebilirler.  

8.1 ETKİLEŞİMLİ TASARIM ÖNERİSİ 

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  Grafik Bölümü’nde  4. sınıftan ders almaya hak 
kazanan ve derslerinin %70’ni tamamlayan öğrenciler bitirme projesi dersi kapsamında tür 
olarak etkileşimli tasarım projelerini seçebilirler. Bu kapsamda mobil uygulamalar, dijital 
yayıncılık uygulamaları(etkileşimli kitap, dergi vb.) ve çevrimiçi oyun tasarımları yapılabilir. 

Mezuniyet projesi türü olarak etkileşimli tasarım projesi yapmak isteyen öğrencilerin temel 
tasarım formasyonlarının ve ilgilerinin olması, çalışmayı yürütebilecek düzeyde tasarım 
programı bilgisine sahip olmaları gerekmektedir.  

Konu seçiminde konunun elektronik ortama aktarılabilir olması ve bu ortamın, hedef kitleye 
erişim açısından uygun olması projeye karar vermeden önce öğrenci tarafından göz önünde 
bulundurulması gereken konulardandır. 

 Etkileşimli tasarım projesinin DVD ye kayıtlı 3 kopya ve projenin ayrıntılarının anlatıldığı 
forex çıktı olarak teslim edilmesi gerekmektedir. DVD ve forexlerin üzerinde öğrencinin ismini 
ve okul numarasını içeren ve projesine ait bir görselin bulunduğu DVD Sticker’ı ile kaplanmış 
ve kapak tasarımı yapılmış bir şekilde teslim edilmelidir. 

 Etkileşimli Tasarım Projesi yapacak olan öğrencilerin projelerini aşağıda tanımlanan 
çerçevede oluşturmaları gerekmektedir: 

 Vize değerlendirmesi için içerik planlaması ve menü detaylarının ayrıntılı olarak belirlenmesi 
ve dosya şeklinde sunulması gerekmektedir. 

• Final değerlendirmesi için aşağıdaki gereklilikler beklenmektedir. 

• Logo tasarımı 

• Açılış sayfasının tasarımı (Proje konseptine uygun, yatay ve dikey olarak tasarlanmış) 

• Yan ve üst kayan menülerin tasarımı 

• Kişiselleştirme(Hesap ayarları vb. alanların tasarımı) 

• Uygulamanın çalışabilmesi için gerekli tüm sayfaların ve bu sayfalarda bulunacak 
butonların tasarlanması gerekmektedir. Ayrıca mobil uygulaması yapılan bu projenin içinde 
çevrimiçi reklam, kampanya, popüler ürünler vb. alanların da yaratılması gerekmektedir. 

• Etkileşimli Tasarım  Projesi yapan öğrencilerin ayrıca projelerinin reklamlarını 
yapacakları 



 

14 

-  Banner tasarımları: Google standartlarında yatay ve dikey olarak iki farklı boyutta 
hazırlamaları beklenmektedir. 

• Sunum Malzemesi: 

- Etkileşimli tasarım projesinin akış şemasını da gösteren, 50 x 70 cm boyutlarında afişi (Forex 
üzerine yapıştırılmış olarak) 

 - Etkileşimli tasarım projesinin arayüz görüntülerinin PSD, Illustrator, Flash, movie vb. 
formatlarda basıma uygun kopyaları. 

-Ayrıca orijinal çalışma dosyaları 3 kopya olarak DVD ile teslim edilmelidir. 

8.2 FOTOĞRAF PROJESİ 

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  Grafik Bölümü’nde 4. sınıftan ders almaya hak 
kazanan ve derslerinin %70’ni tamamlayan öğrenciler bitirme projesi dersi kapsamında 
projelerinin sunumunda araç olarak fotoğraf seçebilirler. Bitirme projesinde araç olarak 
Fotoğraf çalışması yapmak isteyen öğrencilerin temel bir fotoğraf formasyonlarının ve 
ilgilerinin olması (daha önceki dönemlerdeki fotoğraf derslerinden başarılı olmaları), çalışmayı 
yürütebilecek düzeyde ve özelliklerde fotoğraf makinesi, objektif ve gerekli yardımcı 
aksesuarlara sahip olmaları gerekmektedir. Fotoğraf projelerinde öğrencilerin projelerini 
dönem sonunda bir sergi biçiminde sunmaları istenmektedir. Proje içerik olarak konu 
bütünlüğü içerisinde işleyen belgesel nitelikli çalışmaların yanı sıra belirli bir fotoğraf 
tekniğinin kullanıldığı biçimsel bir bütünlük içeren deneysel çalışmalardan da oluşabilir. 
Fotoğraflarda komposizyon kurallarına verilen önem, doğru enstantane ve diyafram kullanımı 
gibi fotoğrafın temel öğelerine hakim olma beklenmektedir. Konu seçiminde, konunun fotoğraf 
teknikleri kullanılarak anlatılabilirliğine, çekime uygun koşulların sağlanıp sağlanamayacağına 
(gerekli izinler vb.) ve çekimlerde kullanılacak teknik araç ve donanıma sahip olunup 
olunamayacağına dikkat edilmelidir. Ayrıca mevsim, dönem, ışık vb. açılardan gerekli şartların 
da öğrenci tarafından göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Uygulamada karşılaşacak 
olası problemler konusunda ciddi bir araştırma yapılmalı ve projenin yapımını güçleştirecek 
riskler tespit edilerek bunlara aşılabileceği takdirde projenin yapımına karar verilmelidir. 

 

• Proje Aşamaları: 
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- Proje hazırlık dönemi: Araştırma, dosya hazırlama, proje konusu ile ilgili çekim 
mekânlarının tespit edilmesi, çekim izni için gerekli yazışmalarının yapılması 

- Çekim dönemi Konuya uygun bir süreçte ve periyodik olarak çekim çalışmalarının 
yapılması ve yapılan çekimlerin proje danışmanına sunularak görüş alınması. 

- Çekim sonrası çalışmalar: Projede kullanılacak çalışmaların seçilerek arşivlenmesi, 
projede sunulacak fotoğrafların seçilmesi, Photoshop gibi görüntü işleme yazılımları ile 
baskıya hazır hale getirilmesi, sergi baskılarının yapılması, paspartu ve çerçevelerinin yapımı, 
afiş, davetiye, sergi manifestosu hazırlanması. 

- Projenin sunumu: Projenin tamamlanarak belirlenen mekanda sergilenmesi ve ilan 
edilen tarihlerde jüri karşısında sunulması 

• Proje Takvimi 

 Danışman tarafından aksi belirtilmediği sürece öğrenci aşağıda belirtilen takvime uygun bir 
çalışma yaparak dönem sonunda projesini tamamlamalıdır. 

1-8. hafta  Proje Dosyasının Hazırlanması, fotoğraf çekimlerine başlanması 

8. hafta                  Proje dosyası ve Çekimlerin sunulması (Vize Sınavı) 

9-12. hafta            Çekimler ve değerlendirme, Sergilenecek fotoğrafların seçimi ve  

                               görüntü işleme yazılımı ile sergiye hazır hale getirilmesi 

13. hafta         Projenin Afiş davetiye ve sergi manifestosunun hazırlanarak basıma hazır 
hale getirilmesi ve danışman onayı                        

14. Hafta           Projenin sergi olarak sunulması ( Final Sınavı) 

• Bütçe ve iş programının çıkartılması: 

- Bütçe 

     Projenin gerçekleştirilebilmesi için gereken tahmini maliyetler bir bütçe halinde 
raporlanacaktır. Bu bütçe, gerçek rakamlara en yakın biçimde araştırılmalıdır.  Öğrencinin 
karşılayamayacağı bir bütçe projenin gerçekleşme ihtimalini ortadan kaldırabileceği göz önüne 
alınmalıdır.  

- Maliyetlerin karşılanması: 

     Bütçede öngörülen maliyetlerin nasıl karşılanacağı bütçe formunda belirtilmelidir. Harcama 
kalemlerinin karşılanma yolları (“bedelsiz”, “kiralama” ya da “satın alma”) belirlenmiş 
olmalıdır. 

-  

- İş programının belirlenmesi: 
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Her proje sahibi danışmanının onayıyla iş programını belirlemek  zorundadır. İş programında 
kaç gün çekim yapılacağı, okulun sunduğu teknik olanakların (stüdyo, karanlık oda, bilgisayar 
vb.) hangilerinden ne kadar süreyle yararlanmak istenildiği belirtilecektir. 

Bütçe ve iş programı formlarını danışmana zamanında teslim etmeyen öğrenciler okulun teknik 
olanaklarından yararlanamayacaktır. 

Proje Sergisi Biçimsel Özellikleri: 

- Çekim formatı: Fotoğraf projelerinin çekimlerinde Renkli - Siyah/Beyaz Negatif film, 
Dia Pozitif film veya dijital kayıt ortamlarından herhangi biri tercih edilebilecektir.  

- Sayı: Proje bitiminde en az 15, en çok 25 fotoğraf sunulmalıdır. 

- Baskı boyutu:Fotoğrafların baskı boyutu kenarlardan 2 cmsiyah şeritli olarak 50x70 
cm forex baskı olacaktır.Fotoğrafların sağ alt köşesinde siyah şerit üzerine Arial fontu 30 punto 
ile öğrencinin adı soyadı yazılmalıdır. Dijital fotoğraf kamerasıyla çekim yapanların piksel 
çözünürlüklerinde bu boyuta uygun kayıt yapabilmesine dikkat edilmelidir basıldığında 
piksellenme vb. hatalar oluşmamalıdır.  

- Sergileme biçimi: Projenin sunum biçimi, hazırlayan öğrenci tarafından öngörülerek 
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Sergilemenin nasıl bir ortamda ve hangi koşullarda 
yapılacağı tespit edilerek sunum tarihine kadar gerekli ortam ve koşulların hazırlanması, 
serginin asılması ve gerekli organizasyonun proje danışmanı gözetiminde gerçekleştirilmesi 
projeyi hazırlayanın sorumluluğundadır. 

- Proje tanıtım materyalleri: Sergi ile birlikte projenin tanıtım ve duyurusunda 
kullanılmak üzere afiş, davetiye, DVD gibi tanıtım materyalleri ve sergi manifestosu 
hazırlanarak proje ile birlikte sunulmalıdır. Bu materyallerde proje adı, hazırlayanın adı, 
danışman adı, ders adı, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi adı ve logosu birlikte 
anılmalıdır.  

• Teslim Koşulları: 

- Danışman ve öğrenci tarafından belirlenecek sayıda fotoğraf (paspartulu ve çerçeveli 
sergilenmeye hazır biçimde) 

- Sergi Afişi (En az A3 boyutunda ve 3 Adet) 

- Sergi Davetiyesi (En Az 3 Adet) 

- Sergi Manifestosu (Sergilenen çalışmayı, biçimi ve konuyu anlatan tanıtım metni) 

 
(DVD kutusu ve DVD üzeri etiketi olmalıdır) 
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8.3 MASAÜSTÜ YAYINCILIK 

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü’nde  4. sınıftan 
ders almaya hak kazanan ve derslerinin %70’ni tamamlayan öğrenciler mezuniyet projesi dersi 
kapsamında tür olarak masaüstü yayıncılığı seçebilirler. 

Bitirme projesi türü olarak masaüstü yayıncılık projesi yapmak isteyen öğrencilerin 
temel bir tasarım formasyonlarının ve ilgilerinin olması, çalışmayı yürütebilecek düzeyde 
tasarım programı ve baskı teknolojisi bilgisine sahip olmaları gerekmektedir.  

Masaüstü yayıncılık projelerinde öğrencilerin oluşturacakları tasarımları sonunda basılı 
bir yayın olarak ya da projenin türüne uygun bir biçimde bitmiş ürün olarak jüriye sunmaları 
beklenmektedir. Masaüstü yayıncılık projeleri kurumsal kimlik kiti, afiş grubu, takvim, broşür, 
katalog, dergi, kitap, gazete, kitap kapağı, ambalaj tasarımı gibi ürünlerden oluşabilir.  

Masaüstü yayıncılık projeleri Bitirme Projesi’nden sorumlu öğretim elemanının 
gözetiminde gerçekleştirilir. Bu aşamada öğrenciler tasarlayacakları masaüstü yayıncılık 
projesini 4.2 numaralı başlıkta yer alan içerik şartlarına uygun olarak hazırlarlar. Dosyada 
projenin yapım amacı, tasarım konsepti, görüntü işleme ve çizim yazılımlarıyla görselleştirilir. 
Projenin layout’u ve küçük bir maketi oluşturulur. Üç boyutlu tasarımlar için bir canlandırma 
oluşturulur ve sunulur.  

Masaüstü yayıncılık projelerinde tasarım süreci türe ve içeriğe bağlı olarak farklılıklar 
taşıyacağından, bu süreç danışman öğretim elemanının gözetimi ve desteğiyle belirlenecektir.  

Öğrenciler, tasarımlarını Dekanlık tarafından belirlenen bir jüri önünde sunarlar. Jüri 
çalışmaları diğer öğrencilerin de katılımına açık biçimde gerçekleştirilir (Açıklanan Final 
Sınavı tarihinde). 

- Tüm masaüstü yayıncılık projeleri Photoshop, Illustrator, Indesign vb. programlarda 
tasarlanacak ve orjinal formatlarda basıma uygun tasarımların DVD kopyaları alınacaktır. 

8.3.1 Afiş Tasarımları 

- Afiş Konu içerik ve yaratıcı fikir süreçleri, ilk çalışma taslakları vize sınavına kadar, 
uygulama aşaması ise final kadar sınavına tamamlanması gerekmektedir. 

- Afiş tasarımları 50x70 boyutlarında en az 10 adet olmak koşuluyla yine danışman 
tarafından belirlenecek sayı ile sınırlıdır. Afişlerde kullanılan görseller ve illüstrasyonlar 
öğrenci tarafından oluşturulacak ya da fotoğraflanacak özgün çalışmalardan oluşmalıdır. 

- Yapılan afiş tasarımlarının orijinal çalışmalarının yanı sıra, Raket, Bilboardlara görünüt 
işleme programları ile mock up yerleştirilmesi ve proje dosyasına eklenmesi gerekmektedir. 

1-2. hafta  Proje Dosyasının Hazırlanması 
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3-7. hafta      İlk konsept tasarımlarının hazırlanması, görsellerin tasarımcı   tarafından 
oluşturma süreci. 

8. hafta          Vize Sınavı 

9-12. hafta     Tasarım Kompozisyonlarının kurgulanması ve tasarım süreci 

12-13. hafta    Afiş uygulamalarının son verilmesi  

14. hafta  Afiş Tasarımlarının baskıya hazır hale getirilecek şekilde hazırlanması ve proje 
sunum dosyalarının oluşturulması ve danışman onayı. 

8.3.2  Özgün Kitap Tasarımı 

- Özgün kitap tasarımı yapmak isteyen öğrencilerden, konusuyla bağlantılı olan, içerik 
ve biçimi uyumlu olan bir proje beklenmektedir. 

- Tasarlanacak kitabının boyutu, sayfa sayısı, kağıt özellikleri içerik ve kitabın türü göz 
önüne alınarak konusuna göre danışman ile belirlenecektir. 

1-3. hafta  Proje Dosyasının Hazırlanması 

3-7. hafta         Kitap içeriğinin kurgulanması ve sayfa tasarımlarının belirlenmesi 

8. hafta            Vize Sınavı 

9-13. hafta        Kitapta kullanılacak içerik ve görsellerin tasarlanması 

14. hafta  Kitap tasarımın tamamlanıp, baskıya hazır hale getirilerek sunulması 
(danışmanın onayı alındıktan sonra) 

8.3.3  Kurumsal Kimlik Tasarımları 

- Kurumsal Kimlik projesi öncelikli olarak; bir problemin çözümüne yönelik, ihtiyaçtan 
doğan özel durumlar ve 4 yıllık bilgi birikiminizi aktarmak isteyeceğiniz geniş içerikli bir 
alan olduğu için seçilmelidir. 

Kurumsal Kimlik Kılavuzu Yönergesi 

1. Mock-up tasarımdan oluşan kapak ile başlamalı 

2. İçindekiler sayfası (Bu yüzden her sayfaya numara verilmeli) 
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3. Giriş yazısı (Bu görsel kimlik çalışması ne anlam ifade ediyor? Ne amaçla yapıldı? 
İçinde  

neler yer alıyor vb. bilgiler verilebilir.) 

4. Kurumsal Kimliğin Ana Bileşenleri 

a. Logonun temel bileşenleri (Amblem ve Tipografi ne anlam ifade ediyor?) 

b. Renk, Fotoğraf Stili ve Tasarım Elemanları 

5.  Logo 

a. Logo bize ne söyler? Kurumsal Kimlik Klavuzunun içinde logo hakkında hangi bilgiler 
yer alacak? Detaylı anlatım. 

b. Logonun oranları (x – baz alınarak ölçeklendirme) ve minimum boyutları  ile ilgili bilgi 

c. Logo varyasyonları  (1.Beyaz zemin üzerinde renkli kullanım. 2. Renkli zemin üzerinde 
kullanım 3. Koyu zemin üzerinde kullanım 4. Logonun beyaz zemin üzerinde siyah kullanımı) 

d. Slogan ile birlikte logo kullanımı örneği 

6. Marjin ölçüleri (Sayfa ölçülerine göre logoyu hangi boyutlarda hangi ölçeklere uygun 
olarak kullanacağımız hakkında bilgi). 

7. Baskılarda logo kullanım örnekleri (Logo flyer ve rollup banner da nerede ve hangi 
ölçülerde kullanılmalı? Bir tasarım üzerinden örneklendirme yer almalı) 

8. Web Tasarımında Logo Kullanım Örneği (Örnek bir web sayfası üzerinde logo 
yerleştirme) 

9. Logonun doğru ve yanlış kullanımları 

10. Görsel Kimlik (Bu başlık için ayrı bir kapak – Bu başlıkta yer alacak çalışmalara dair 
genel bir bilgi verilmeli) 

11. Tipografi (Birincil ve ikincil olarak belirlenmeli. Burada dikkat edilecek husus: Birincil 
tipografi pazarlama çalışmalarında kullanılacak olan tipografidir. İkincil tipografi ise kurum içi 
iletişimde kullanılır. Bu nedenle de bütün bilgisayarlarda zaten yüklü olan Arial, Times New 
Roman, Tahoma gibi yaygın olarak kullanılan font ailelerinden seçim yapılması gereklidir.) 
12.  Renkler (1) CMYK; 2) RGB; 3) WEB ve 4) Pantone renk kullanımları) 

13. Renk kullanım örnekleri (Renkler flyer ve roll up banner’da nasıl kullanılmalı?Bir 
tasarım üzerinden üzerinden örneklendirme yer almalı) 

14. Fotoğraf Kullanımı (Markamıza yaratmak istediğimiz algı ile ilgili kullanılması 
gereken fotoğrafların özellikleri, teknik özellikleri – hangi ölçüde hangi çözünürlükte 
kullanmalı ayrıntılandırılarak anlatılmalı) 

15. Fotoğraf kullanımına ilişkin tasarım örnekleri 
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16. Kurumsal Kimlik Tasarımları (Bu başlık için ayrı bir kapak) 

17. Kartvizit tasarımı (Ölçüler, ölçeklendirme, marjinler, kullanılan font ve boyutları vb. 
bilgiler) 

18. Antetli Kağıt (Ölçüler, ölçeklendirme, marjinler, kullanılan font ve boyutları vb. 
bilgiler) 

19. Diplomat Zarf (Ölçüler, ölçeklendirme, marjinler, kullanılan font ve boyutları vb. 
bilgiler) 

20. Cepli Dosya (Ölçüler, ölçeklendirme, marjinler, kullanılan font ve boyutları vb. bilgiler) 

21. DVD Kapağı ve Sticker (Ölçüler, ölçeklendirme, marjinler, kullanılan font ve boyutları 
vb.  

bilgiler) 

22. Ekran koruyucu (Dizüstü, Tablet, Telefon) 

23. Promosyon Ürünler  (Bu başlık için ayrı bir kapak) 

24. Promosyon ürünlerinin tasarımı ve mock up yerleştirmeleri 

25. Kurumsal Reklam Çalışmaları  (Bu başlık için ayrı bir kapak) 

26. Kurumsal basın ilanı, afiş, broşür, billboard, raket, fuar ve stand çalışmaları ile web 
arayüz tasarımları (Ölçüler, ölçeklendirme, marjinler, kullanılan font ve boyutları vb. bilgiler) 
Ayrıca mockup yerleştirmeleri 

27. Forex baskıları 70x100cm boyutlarında ve  en az dört adet baskı onay aşamasından 
sonra teslim edilecek ve sergilenecektir. 

- Kurumsal kimlik tasarımlarının tasarlanan malzeme türüne baskısı yapılmış orijinal boyutta 
ve promosyon malzemelerinin de model üretimi yapılmış teslimi yapılmalıdır. 

Yukarıda belirtilen maddelerden ilk 16 maddenin vize sınavına kadar yapılması 
gerekmektedir. 

1-4. hafta          Amblem Logo tasarımları ve kullanılacak görsellerin kararlaştırılması 

5-7. hafta   Antetli grubu tasarımının bitirilmesi 

8. hafta               Vize Sınavı 

9-13. hafta          Promosyon ve Reklam çalışmalarının tamamlanması 

14. hafta       Kurumsal Kimlik Tasarımlarının baskıya hazır hale getirilecek şekilde 
hazırlanması ve proje sunum                  dosyalarının oluşturulması ve danışman onayı 
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8.3.4 Dergi, Katalog Tasarımları 

- Dergi ve Katalog tasarımları için uygun sayfa sayıları danışman öğretim elemanı ile  

belirlenecektir. Ürünlerin, tasarlanan kâğıda baskısı yapılacak ve maket haline getirilecektir. 
Dergi tasarımlarının en az 48 sayfa, katalog tasarımlarının ise en az 24 sayfa olması 
gerekmektedir. Bu  

. 

1-4. hafta          Görsellerin Tasarımcı tarafından oluşturma süreci  

5-7. hafta   Tasarım Kompozisyonlarının kurgulanması ve sayfa tasarımlarının 

belirlenmesi 

 8. hafta         Vize Sınavı 

9-13. hafta        Dergi ve Katalog uygulamalarının son şeklinin belirlenmesi konseptin 
oluşturulması 

14. hafta  Dergi ve Katalog Tasarımlarının baskıya hazır hale getirilecek şekilde 
hazırlanması, proje sunum dosyalarının oluşturulması ve danışman onayı 

8.3.5 Gazete Mizanpaj Tasarımları 

- Gazete tasarımları 24 sayfa olacak şekilde tasarlanmalıdır. Gazete tasarımları 35x50 cm 
boyutlarında uygun tasarım programları kullanılarak tasarlanacaktır.  

1-4. hafta  Proje dosyasının hazırlanması. Görsellerin ve Layout kısmının tasarımcı 
tarafından oluşturulması 

5-7. hafta          Tasarım Kompozisyonlarının kurgulanması ve sayfa mizanpajının belirlenmesi 

8. hafta             Vize Sınavı 

9-13. hafta       Gazete uygulamasının son şeklinin belirlenmesi  

14. hafta   Gazete Tasarımının baskıya hazır hale getirilecek şekilde hazırlanması, proje 
sunum dosyalarının oluşturulması ve danışman onayı 

8.3.6 Ambalaj Tasarımları 

- Ambalaj tasarımları bir markanın veya ürünün tanıtımına yönelik olmak üzere en az 6 adet 
olmak koşuluyla yine danışman tarafından belirlenecek sayı ile sınırlıdır. Tasarımlarda 
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kullanılan görüntüler ve illüstrasyonların özgün ve yaratıcı olmaları için tasarımcı tarafından 
oluşturulacak ya da fotoğraflanacaktır. 

 

1-4. hafta  Proje dosyasının hazırlanması. Ambalaj tasarımlarında kullanılacak görsellerin 
kararlaştırılması 

5-7. hafta           Ambalaj Görsel tasarımlarının bitirilmesi (etiket, kutu vb.) 

8. hafta             Vize Sınavı 

9-13. hafta         Ambalaj uygulamalarının baskısı ve grafik reklam çalışmaları yapmak üzere 
prodüksiyonu 

14. hafta  Ambalaj Tasarımlarının baskıya hazır hale getirilecek şekilde hazırlanması, 
proje sunum dosyalarının oluşturulması ve danışman onayına sunulması 

     8.4.WEB SİTESİ TASARIMI PROJESİ 

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü’nde   4. sınıftan 
ders almaya hak kazanan ve derslerinin %70’ni tamamlayan öğrenciler bitirme projesi dersi 
kapsamında tür olarak web site tasarımını seçebilirler. 

 Bitirme projesi türü olarak web site tasarımı yapmak isteyen öğrencilerin temel bir 
tasarım formasyonlarının ve ilgilerinin olması, çalışmayı yürütebilecek düzeyde tasarım 
programı bilgisine sahip olmaları gerekmektedir.  

  Web site tasarımı projelerinde öğrencilerin oluşturacakları web sitelerini dönem 
sonunda jüri önünde sunmaları ve çalışır hale getirmeleri beklenmektedir. Web siteleri içerik 
olarak tanıtım, eğitim, eğlence, vb. amaçlı olabilir.  

  Konu seçiminde konunun web ortamına aktarılabilir  (HTML formatında export 
edilebilir)  olması ve web ortamının hedef kitleye erişim açısından uygun olması projeye karar 
vermeden önce öğrenci tarafından göz önünde bulundurulması gereken konulardandır. 

 Web site tasarımı projeleri Bitirme Projesi’nden sorumlu öğretim elemanının 
gözetiminde gerçekleştirilir. Bu aşamada öğrenciler tasarlayacakları web site konu ve 
içeriğini, hedef kitlelerini, vb. bilgileri bir dosya halinde hazırlarlar. Site şemasının kağıt 
üzerine eskizlerinin yapılması gerekir. Dosyada web sitesinin yapım amacı, tasarım konsepti, 
görüntü işleme ve çizim yazılımlarıyla görselleştirilir. Web sitesinin akış şeması ve içerik 
planı oluşturulur. Web site tasarımında kullanılacak animasyonlar ve hareketli görüntüler için 
bir storyboard oluşturulur ve sunulur.  
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Web sitesinin türüne ve içeriğine bağlı olarak tasarım süreci farklılıklar taşıyacağından 
bu süreç Bitirme Projesi Koordinatörü ve Danışman öğretim elemanının gözetimi ve desteğiyle 
belirlenecektir.  

-Web sitesi tasarımında linkli ya da parallax site tasarımlarından biri tercih edilmelidir.  

-Linkli sayfalardan oluşan web sitesi en az 5 başlık ve toplamda en az 15 sayfadan oluşacak, 
sitenin içeriğine göre gerekli görülmesi durumunda ayrıca intro animasyonu da yer alacaktır. 

-Parallax  web sitesi en az 15 katmandan oluşmalı, katmanlar hareketli olmalı ve animasyon 
içermelidir.  

-Web sitesinde yer alan bütün öğelerin ( görsel, fotoğraf, ikon…vb) öğrenci tarafından 
tasarlanması gerekmektedir.   

- Web sitesi tasarımında hazırlanan sitenin kendi reklamına yönelik 3 adet hareketli 
banner hazırlanması gerekmektedir. 

- Site için yapılan bannerların süresi minimum 250 frame ve GIF formatında olmalıdır. 

• Web Sitesi Tasarımında Bulunması Zorunlu Olan Banner Ölçüleri 

• 720 x 300 piksel (yatay) 

• 300 x 600 piksel (dikey) 

• 250 x 250 piksel (kare) 

• Web siteleri: 

- Yapılmış olan web sitesinin alan adı ve Hosting’inin alınmış, yüklenmiş ve en az bir yıl  çalışır 
halde kalması gerekmektedir. 

-Web sitesinin HTML olarak  export edilmiş hali ve proje halinin DVD’ye kayıtlı 3 kopya 
olarak teslim edilmesi gerekmektedir. DVD üzerinde öğrencinin ismi, okul numarası, web 
sitesinin ismi ve yapım yılı bilgilerini içeren, web site içeriğine uygun tasarlanmış bir etiket 
yapıştırılmış olmalıdır. Ayrıca DVD’ler, DVD yüzeyindeki bilgileri içerecek nitelikte 
tasarlanmış bir DVD kabı içinde teslim edilmelidir. 

 

• Sunum Malzemesi: 

- Web sitesinin manifestosunu belirten bir A 4 sayfasını geçmeyecek uzunlukta tanıtım 
yazısı   

- Web sitesinin arayüz görüntülerinin PSD vb. formatlarda basıma uygun kopyaları. 

Öğrenciler, açıklanan final sınavı tarihinde tasarımlarını bölüm tarafından belirlenen bir jüri 
önünde sunarlar. 
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1-4. hafta            Proje dosyasının hazırlanması, site şemasının çıkarılması. 

5-7. hafta             Site şablonlarının oluşturulması ve sayfa tasarımlarının yapılması. 

8. hafta                   Vize Sınavı 

9-13. hafta           Site tasarımın yapılması, yayına hazır hale getirilmesi. 

14. hafta      Sitenin alınmış olan Hosting’e yüklenmesi, proje sunum dosyalarının 
oluşturulması ve danışmanın onayına sunulması. 

 

8.5.MOBİL UYGULAMA PROJESİ 

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü’nde  4. sınıftan 
ders almaya hak kazanan ve derslerinin %70’ni tamamlayan öğrenciler bitirme projesi dersi 
kapsamında tür olarak mobil uygulama projesi seçebilirler. 

Bitirme projesi türü olarak mobil uygulama yapmak isteyen öğrencilerin temel bir 
tasarım formasyonlarının ve ilgilerinin olması, çalışmayı yürütebilecek düzeyde tasarım 
programı bilgisine sahip olmaları gerekmektedir.  

Mobil uygulama projelerinde öğrencilerin oluşturacakları projelerini dönem sonunda 
jüri önünde sunmaları beklenmektedir. 

Mobil uygulama tasarımı projelerinde öğrencilerin oluşturacakları mobil uygulama 
dönem sonunda jüri önünde sunmaları ve çalışır hale getirmeleri beklenmektedir. Mobil 
uygulama içerik olarak tanıtım, eğitim, eğlence, vb. amaçlı olabilir.  

 Konu seçiminde konunun web ortamına aktarılabilir  ( HTML formatında export 
edilmiş)  olması ve web ortamının hedef kitleye erişim açısından uygun olması projeye karar 
vermeden önce öğrenci tarafından göz önünde bulundurulması gereken konulardandır. 

Uygulamanın şemasının kağıt üzerine eskizlerinin yapılması gerekmektedir. Dosyada  

Uygulamanın yapım amacı, tasarım konsepti, görüntü işleme ve çizim yazılımlarıyla 
görselleştirilir. Uygulamanın akış şeması ve içerik planı oluşturulur.  

Uygulama tasarımında türüne ve içeriğine bağlı olarak tasarım süreci farklılıklar taşıyacağından 
bu süreç Bitirme Projesi Koordinatörü ve Danışman öğretim elemanının gözetimi ve desteğiyle 
belirlenecektir.  

-Mobil uygulama toplamda en az 30 sayfadan oluşacak, uygulamanın içeriğine göre gerekli 
görülmesi durumunda ayrıca intro animasyonu da yer alacaktır.  

- Uygulamada yer alan bütün öğelerin ( görsel, fotoğraf, ikon…vb) öğrenci tarafından 
tasarlanması gerekmektedir.   

- Hazırlanmış olan uygulamanın reklamının yapılacağı 3 adet hareketli banner 
hazırlanması gerekmektedir. 



 

25 

- Uygulama için yapılan bannerların süresi minimum 250 frame ve GIF formatında 
olmalıdır. 

Mobil Uygulama Tasarımında Bulunması Zorunlu Olan Banner Ölçüleri 

• 720 x 300 piksel (yatay) 

• 300 x 600 piksel (dikey) 

• 250 x 250 piksel (kare) 

 

Mobil Uygulama Teslim Kuralları 

Mobil Uygulamanın export edilmiş hali ve proje halinin DVD’ye kayıtlı 3 kopya olarak 
teslim edilmesi gerekmektedir. DVD üzerinde öğrencinin ismi, okul numarası, web sitesinin 
ismi ve yapım yılı bilgilerini içeren, web site içeriğine uygun tasarlanmış bir etiket yapıştırılmış 
olmalıdır. Ayrıca DVD’ler, DVD yüzeyindeki bilgileri içerecek nitelikte tasarlanmış bir DVD 
kabı içinde teslim edilmelidir. 

• Sunum Malzemesi: 

- Mobil Uygulama manifestosunu belirten bir A 4 sayfasını geçmeyecek uzunlukta 

tanıtım yazısı  - Mobil Uygulamanın arayüz görüntülerinin PSD  vb. formatlarda basıma uygun 

kopyaları. 

Öğrenciler, açıklanan final sınavı tarihinde tasarımlarını bölüm tarafından belirlenen bir jüri 
önünde sunarlar. 

1-4. hafta  Proje dosyasının hazırlanması, uygulama şemasının oluşturulması. 

5-7. hafta   Uygulama şablonlarının oluşturulması ve sayfa tasarımlarının yapılması. 

8. hafta                  Vize Sınavı 

9-13. hafta Uygulama tasarımının yapılması, yayına hazır hale getirilmesi. 

14. hafta  Uygulama sayfalarının bitmiş hallerinin ve proje sunum dosyasının  danışmanın 
onayına sunulması. 

8.6 ANİMASYON VE MODELLEME PROJESİ 

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü’nde   4. sınıftan ders 
almaya hak kazanan ve derslerinin %70’ni tamamlayan öğrenciler bitirme projesi dersi 
kapsamında tür olarak animasyon projesi seçebilirler. 
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 Bitirme projesi türü olarak animasyon yapmak isteyen öğrencilerin temel bir tasarım 
formasyonlarının ve ilgilerinin olması, çalışmayı yürütebilecek düzeyde tasarım programı 
bilgisine sahip olmaları gerekmektedir.  

 Animasyon projelerinde öğrencilerin oluşturacakları animasyon projelerini bahar dönemi 
sonunda jüri önünde sunmaları beklenmektedir. 

Animasyonlar  

• Kısa film : 2D - 3D veya Stop motion. 

• Reklam filmi : 2D - 3D veya Stop motion. 

• Hareketli video uygulamaları türünde olabilir. ( Cutout, puppet…) 

     Konu seçiminde konunun animasyon olarak görselleştirilebilir olması projeye karar 
vermeden önce öğrenci tarafından göz önünde bulundurulması gereken konulardandır. 

Animasyon film projeleri Bitirme Projesi’nden sorumlu öğretim elemanının gözetiminde 
gerçekleştirilir. Öğrenciler tasarlayacakları animasyonun konu ve içeriğini bir dosya halinde 
hazırlarlar. Dosyada animasyonun yapım amacı, tasarım konsepti, görüntü işleme ve çizim 
yazılımlarıyla görselleştirilir. Animasyonun akış şeması ve içerik planı oluşturulur. Animasyon 
tasarımında kullanılacak animasyonlar ve hareketli görüntüler için bir storyboard oluşturulur 
ve sunulur.  

  Animasyon film projeleri tür ve içeriğine bağlı olarak tasarım süreci farklılıklar 
taşıyacağından bu süreç danışman öğretim elemanının gözetimi ve desteğiyle belirlenecektir.  

Yapılan animasyon filmin  girişinde ve sonunda jenerik bulunması gerekir. 

Yapım projelerinin jenerikleri belirlenen standartlara uymak zorundadır: 

Giriş Jeneriği / Ön Jenerik: 

1. Title:  

• “TC Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi” ibaresi 

• “Bitirme Projesi” ibaresi 

• Proje sahibinin bölümü  • Projenin yapıldığı ders yılı 

2. Title:  

• Proje sahibinin adı-soyadı  • Proje sahibinin okul numarası 

3. Title:  

• Projenin türü  

(Animsyon Kısa Film, Reklam Filmi, TV Jeneriği, Sinema Filmi Jeneriği) 

• Yapımın adı  

• Yapımın süresi  
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Final Jeneriği/Son Jenerik: 

1. Ekip listesi   

2. Teşekkür listesi  

3. “Bu film,  TC Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 
öğrencileri tarafından hazırlanmıştır. 2018”    ibaresi. 

• Teslim Koşulları: 

Animasyon projeleri belirlenen formatlarda ve lobi malzemeleri ile birlikte teslim edilir. Final 
sınavı sunumundan sonra; 3 adet DVD  

- DVD kopyaların başında boşluk olmayacak, yapımlar doğrudan giriş jeneriği ile 
başlayacak, 

- “Master band”, DVD kopyalar, plastik koruma kutularında, kutu iç/dış kartonetleri ve 
ürün üst etiketleri yapıma uygun biçimde düzenlenmiş olarak teslim edilecektir. 

Tanıtım Malzemesi: 

- Yapım hakkında kısa bir tanıtım yazısı  

- Yapımın jenerik dökümü 

- Yapımın 50 x 70 cm boyutlarında afişi  

(Biri forex üzerine yapıştırılmış, ikisi dosya içinde olmak üzere 3 adet) 

- Animasyon filmin tanıtım malzemelerinin PSD vb. formatlarda basıma uygun 
kopyaları.  

1-4. hafta  Proje dosyasının hazırlanması, Animasyon çalışmasının neler         olacağına 
karar verilmiş olması ve eskiz çalışmalarının sunulması 

5-7. hafta   Animasyon eskizlerinin kağıt üzerinde veya dijital ortamda bitmiş olması ve 
storyboard çalışmasının sunulması 

8. hafta         Vize Sınavı 

9-13. hafta Animasyon çalışmasının bitmiş hali 

14. hafta  Animasyonun render edilmiş halleri, proje sunum dosyalarının oluşturulması ve 
danışmanın onayına sunulması. 

3D Modelleme Projesi 
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Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü’nde  4. sınıftan ders 
almaya hak kazanan  ve derslerinin %70’ni tamamlayan öğrenciler bitirme projesi dersi 
kapsamında tür olarak 3D Modelleme projesi seçebilirler.Bitirme projesi türü olarak 3D 
Modelleme yapmak isteyen öğrencilerin temel bir tasarım formasyonlarının ve ilgilerinin 
olması, çalışmayı yürütebilecek düzeyde tasarım programı bilgisine sahip olmaları 
gerekmektedir.  

3D Modelleme projelerinde öğrencilerin dijital ortamda oluşturacakları 3D Modelleri dönem 
sonunda jüri önünde sunmaları beklenmektedir. 

Modeller  

1. Iç ve Dış Mekan tasarımları: 

• Modellenecek mekanlar, gerçekçi veya stilize edilmiş şekilde çalışılabilir  

• Modellenecek mekan sayısı mekanın zorluğuna göre belirlenecek 

2. Karakter tasarımları: 

• Modellenecek karakterler, gerçekçi veya stilize edilmiş şekilde çalışılabilir 

• Modellenecek karakter sayısı karakterin zorluğuna göre belirlenecek 

• Modellenecek 3D Karakterler hazır karakterlerden olmamalı tamamen özgün 
çalışılması gerekmektedir            

3. Nesne tasarımları: 

• Modellenecek nesneler, gerçekçi veya stilize edilmiş şekilde çalışılabilir 

• Modellenecek nesne sayısı nesnenin zorluğuna göre belirlenecek 

Öğrenci yukarıda verilen başlıklardan birini %100 yapacak şekilde veya herhangi iki seçeneğin 
toplamının %100 ü yada  üçünün toplamının %100 ü oluşturması durumunda seçim yapmalı. 

NOT: 3D Modellerin %100 lük oranı danışmanı ile belirlenecekdir. 

     3D Modellerin tasarımı esnasında Topology lerinin doğru biçimde kullanılmış olmasına 
dikkat edilmeli ve öğrenci tarafından göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 
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     3D Modelleme projeleri Bitirme Projesi’nden sorumlu öğretim elemanının gözetiminde 
gerçekleştirilir. Öğrenciler 3D Modellerin konu ve içeriğini bir dosya halinde hazırlarlar. 
Dosyada Modellerin yapım amacı, tasarım konsepti, görüntü işleme ve çizim yazılımlarıyla 
görselleştirilir. Tasarlanacak 3D Modellerin eskizleri oluşturulur ve sunulur.  

    

  3D Modelleme projeleri tür ve içeriğine bağlı olarak tasarım süreci farklılıklar taşıyacağından 
bu süreç danışman öğretim elemanının gözetimi ve desteğiyle belirlenecektir.  

• Sunum Malzemesi: 

- 3D Modelleme projesinin manifestosunu belirten bir A 4 sayfasını geçmeyecek 
uzunlukta tanıtım yazısı   

- 3D Modelleme projesinin Render edilmiş görüntülerinin Jpg, PSD vb. formatlarda 
basıma uygun kopyaları. 

 

Öğrenciler, açıklanan final sınavı tarihinde tasarımlarını bölüm tarafından belirlenen bir jüri 
önünde sunarlar. 

 
1-4. hafta  Proje dosyasının hazırlanması, Modellenecek tasarımların neler  olacağına karar 
verilmiş olması ve eskiz çalışmaları gerekmektedir 

5-7. hafta          3D Modellerin eskizlerinin kağıt üzerinde veya dijital ortamda bitmiş olması. 

8. hafta             Vize Sınavı 

9-13. hafta        Eskizlerinin dijital ortamda  3D olarak modellenmiş ve bitmiş olması  

14. hafta  3D modellerin render edilmiş halleri, proje sunum dosyalarının oluşturulması ve 
danışmanın onayına sunulması. 

• Teslim Koşulları: 

3D Modelleme projeleri belirlenen formatlarda ve lobi malzemeleri ile birlikte teslim edilir. 
Final sınavı sunumundan sonra; 3 adet DVD (DVD içerisinde modellerin 3D proje halleri ve 
render edilmiş halleri bulunmalı) ve modellemenin olduğu 70X100 boyutlarında forex baskı 
olarak teslim edilmelidir. 

- “Master band”, DVD kopyalar, plastik koruma kutularında, kutu iç/dış kartonetleri ve ürün 
üst etiketleri yapıma uygun biçimde düzenlenmiş olarak teslim edilecektir. 

8.6 YAPIM PROJESİ 
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     Grafik Tasarımı bölümü öğrencileri mezuniyet projesi olarak belgesel film, kısa metrajlı 
kurmaca film, tv programı, kamu spotu, reklam filmi, müzik klibi gibi yapım projeleri 
yapabilir. Bu projelerin seçiminde öğrencinin ilgi ve yetenekleri ve öğretim sürecinde almış 
olduğu dersler, teknik araç ve gereçlerin seçimi ve bütçe gibi konular göz önüne alınmalıdır. 
Yapım projelerinin koşulları fakültemizin Radyo-Televizyon Sinema bölümünün bitirme 
projesi yönergesine belirtilen şartlara uymakla yükümlüdürler. 

Zorunluluklar !!! 

- Dönemin 1-3 haftaları aralığında bitirme projesi konuların belirlenmesi için jüri 
toplanır. Bu toplantılara öğrencilerin en az 3 orijinal proje önerisiyle katılmaları gereklidir. 
Bütün öğrencilerin bu üç derse katılmaları zorunludur. 

- Öğrencilerin atanan danışmanlarıyla düzenli olarak görüşmeleri zorunludur. Danışman 
görüşme formuna imza atmaları devam olarak sayılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


