
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ DİPLOMA PROJESİ ESASLARI 

1. Diploma Projesi Amacı ve Kapsamı 

Diploma Projesi’nin amacı, İç Mimarlık Bölümü’ndeki eğitim ve öğretim bütününü oluşturan tüm 
disiplin alanlarında, öğrencinin gerekli bilgi ve gelişme sahibi olduğunu, istenilen mesleki düzeye 
ulaştığını kanıtlayan bir Diploma Projesi’ni ortaya koyması, diğer yandan da genel eleştiriler yoluyla 
öğrencinin yetişme olgusunun bu son aşamada daha da geliştirilmesinin sağlanmasıdır. 

Jüri/ler bu amacı gerçekleştirecek doğrultuda çalışmanın kapsamını belirler. Belirli sınırlar içinde 
araştırma ve analiz çalışmalarını içermekle beraber Diploma Projesi’nin temel niteliği, sonucu bir iç 
mimari ürüne yönelmiş olan proje çalışmasıdır. 

2. Diploma Projesini Alabilme Koşulları 

Öğrencinin bağlı olduğu ders planında bulunan Bitirme Çalışması (ICM 492, ICM 492E) veya 

Diploma Projesi (ICM 4902, ICM 4902E) ön şartlarını ve Senato tarafından belirlenen ‘Diğer Şartları’ 

sağlamış olması gerekmektedir. 

3. Diploma Projesi Jürisi/Jürilerin Oluşturulması ve Koordinasyonu 

Diploma Projesi Jürisi her yarıyıl için Bölüm Başkanlığı’nın belirlediği Diploma Çekirdek 
Jurisi/Koordinatörü tarafından aşağıdaki düzende oluşturulur: 

Çekirdek Juri: Bu çalışma esasları ile tanımlanmış Amaç ve Kapsam çerçevesinde verilecek 
olan Diploma Projesi konusunun belirlenmesi ile tüm hazırlıklarının baştan sona yerine getirilmesi için;  
Bölüm Başkanlığı, jürinin ilk çekirdeğini oluşturmak üzere İç Mimarlık Anabilim Dalı 2 öğretim üyesi veya 
görevlisinden oluşan bir “çekirdek jüri” seçer ve görevlendirir. Bölüm Başkanlığı, Diploma Projesi 
Çekirdek Jürisi’ni Diploma Projesi’nin verileceği dönemden bir önceki yarıyıl başında belirler ve 
görevlendirir.Çekirdek Jüri Diploma Projesi konusu ile ilgili disiplinleri belirler ve öneride bulunur.  

Jüri Başkanı: Her bir Diploma Projesi Jürisi için Jüri Başkanı çekirdek jüri üyeleri arasında Bölüm 
Başkanlığı tarafından seçilir. Jüri başkanı/ları, jüri faaliyetlerinin organize ve koordine edilmesini, 
yazışma ve duyuruların çalışma programı ve yönetmeliklere uygunluk biçimde hazırlanmasını sağlar; 
Diploma Projesi Koordinatörü ile gereken çalışmaları yapar. Jüri çalışmaları sırasında oluşturulan tüm 
dokümantasyonu oluşturma, dağıtma, ilan etme, projelerin değerlendirilmesinde tutanakların ve notların 
kayıt altına alınması ve Diploma Projesi Koordinatörüne iletilmesi jüri başkanı/ları sorumluluğundadır.  

Diploma Proje Jurisi: Bölüm Başkanlığı, çekirdek jürinin önereceği diğer jüri üyeleri ile birlikte 
toplam 5-7 üyeden oluşan Diploma Projesi Jürisi’ni oluşturur ve görevlendirir. Jüriye başka Bölümlerden 
ve başka üniversitelerden üye çağrılabilir. Bölüm Başkanlığı Diploma Projesi Jürisi’nin üyelerini proje 
yarıyılından önceki yarıyılın son haftası içinde belirler ve görevlendirir.  

Diploma Projesi Koordinatörü: Bölüm Başkanlığı, birden fazla jürinin görevlendirilmesi halinde, 

jüriler arası koordinasyonu sağlamak üzere, jüri üyelerinin dışında bir koordinatörü bölüm öğretim üyeleri 

veya öğretim görevlileri arasından seçer ve görevlendirir. 

4. Diploma Projesinin Koordinatörü* ve Sorumlulukları 

Jürilere verilecek konuların eşdeğer ağırlıkta saptanmasında, öğrencilerin jürilere dengeli 
dağıtılmasında, kura çekiminde, Diploma Projesi’nin verilmesi, aşamaların yürütülmesi gibi ortak 
konularda, jüriler arası koordinasyonu sağlar. Jüri çalışmaları sona erdiğinde bu çalışmalara ilişkin 
raporu hazırlayıp Bölüm Başkanlığı’na sunar. 

Ders koşulları için geçerli olan mazeretler dahilinde mazeretli öğrencilerin durumunu 
değerlendirerek, Bölüm Başkanlığı’na sunar; Toplamda 1’den fazla Ara Jüriye girmeyen öğrencilerin VF 
değerlendirmesini yapar ve değerlendirmeleri otomasyon sistemine girer; Dosya Teslimi, Ara Jüri, Eskiz 
Sınavı ve Final Jürisi imzalı tutanaklarını oturumların yapıldığı gün sonunda takip ederek kayıt altına 
almak ile ilgili süreçleri bölüm adına yürütür. 



Jüri çalışmaları sona erdiğinde not değerlendirmelerini jürilerden alarak, final Jürisi’nin yapıldığı 
tarihten sonra en geç 1 gün içerisinde ilan eder, Diploma Projesi çalışmalarına ilişkin raporunu da 
hazırlayarak Bölüm Başkanlığı’na sunar.  

Diploma Projesi programı, Eskiz Sınavı, Ara Jüri, Final Jürisi ve teslim tarihlerini Dekanlık’a bildirir. 

* Madde 3e’de belirtilen durumun oluşmaması halinde Diploma Projesi koordinatörü seçilmez. Bu 
durumda koordinatörün sorumluluklarını Diploma Projesi Çekirdek Jürisi yerine getirir.  

5. Diploma Projesinin Verilmesi 

Diploma Projesi’nin konusu Bölüm Başkanlığı’nca her yarıyıl seçilen Diploma Projesi Jürisi 
tarafından Diploma Projesi Esasları çerçevesinde hazırlanacak çalışma programı ile birlikte Diploma 
Projesi’ni almaya hak kazanmış öğrencilere yarıyılın ilk haftası içinde verilir. Yaz okulunda Diploma 
Projesi alınamaz. 

Öğrenci sayısının Diploma Projesi’nde belirlenen çalışma düzeni açısından fazla olması halinde 
Bölüm Başkanlığı her biri 25 öğrenciyi geçmemek üzere, yukarıdaki esaslara uygun olarak birden fazla 
jüri oluşturabilir. Özel durumlarda Diploma Projesi Çekirdek Jüri önerisi, Bölüm Başkanı onayı ile 
maksimum öğrenci sayısı değişebilir. Öğrencilerin jürilere dağılımı tercih ile yapılır. Jürilere kontenjan 
fazlası tercih halinde kura ile denge sağlanır. 

6. Diploma Projesi ile İlgili Sınav ve Diğer Kontroller 
 

Diploma Projesi’nde öğrenci çalışmalarının bir tasarlama süreci olarak izlenebilmesi ve iç mimari 
sentezle ilgili her bir bilim dalındaki yetişmenin denetlenebilmesi esastır. Bunun için gerekli aşamalar ve 
bu aşamalarda yapılacak işlemler jüri tarafından belirlenir ve çalışma programı kapsamında açıklanır. 

Diploma Projesi sırasında, 

a) En az bir eskiz sınavı yapılır. Bu eskiz çalışması jüri tarafından değerlendirilir. 

b) Diploma Projesi jürisi çalışma programı doğrultusunda, programda belirlenen tarihlerde  
yapılan 3 ayrı ara jüri oturumunda ve proje final teslimi sonrasındaki 1 final jüri oturumunda Diploma 
Projesini değerlendirir ve genel eleştirisini yapar. 

c) Jüri, oturumlarında Diploma Projesine ilişkin genel eleştirilerini Diploma Projesi 
öğrencilerine toplu olarak yapar. 

7. Diploma Projesi Teslim İçeriğinin Oluşturulması ve Denetlenmesi 

Diploma projesi çekirdek jürisi aşağıdaki Tablo 1’de yer alan minimum istenen proje teslimlerinin 
kontrolünden sorumludur. Ayrıca Diploma projesi föyünün oluşturulmasıyla yükümlüdür.  

Tablo 1. Diploma Projesi Minimum İstenenler Teslim Seti 

Final Tesliminde istenenler 

 

Tefrişli Kat Planları : 1/50 ölçekli  

Tefrişli Kesit-Görünüşler : 1/50 ölçekli (en az 2 adet) 

Seçilmiş Mekanlardan Plan : 1/20 ölçekli ve renklendirilmiş   

Seçilmiş Mekanlardan Tefrişli Kesit-Görünüşleri :  



1/20 ölçekli ve renklendirilmiş  

Birbirinden farklı hacimleri gösteren tekniği ve ölçeği serbest, renklendirilmiş 

Tasarlanmış bir sabit elemana ait 1/10, 1/5,1/1 ölçekte 

Maketler : 1/50, 1/20 ve kavramsal 

Moodboard : Kavramsal ifadeler ve içeriğine ait ölçeksiz 

Malzeme Paftası : Bir adet üzerinde malzemelerin kolajının 
olduğu sert pafta 

A3 sergisi için : 2 adet dikey A3 sergi paftası (bu iki 
pafta içerisinde tüm proje ve tasarım yaklaşımı ifade edilecek ve ölçek 
çubuğu konarak gerekli görülen çizimler paftaya sığacak şekilde 
yerleştirilecektir). Her öğrenci iki adet A3 pafta hazırlamalıdır. Bu 
paftalar tek bir PDF dosyası olarak teslim edilecektir. Ayrıca 2 adet 
posterin çıktıları teslim alınacaktır. 

Diploma Projesi Föyü Kapsamında Çekirdek Jürinin ilave 
istedikleri  

 

Diploma Projesi Koordinatörlüğü, Diploma Projesi teslim içeriğinin eksiksiz yerine getirilmesinin 
denetimini sağlar. 

8. Diploma Projesinin Teslimi ve Değerlendirilmesi 
 

Diploma Projesi, ödevin verildiği yarıyılı izleyen mazeret sınav döneminin başladığı ilk gün ve 
Diploma Projesi jürisine sunulmak üzere çekirdek jüri tarafından teslim alınır. 

Jüri, bu belgeler üzerinde toplu olarak yaptığı incelemelerden başka; Diploma Projesi 
öğrencilerine açık oturumlarda, her öğrenciye çalışmalarını açıklama olanağı verir. Kesin 
değerlendirme, Toplu Jüri çalışmaları ve Eskiz Sınavı sonuçlarına bağlı olarak yapılır. 

Jüri bütün toplantılarını salt çoğunluğu ile yapar ve kararlarını toplantıda bulunan üyelerin oy 
çokluğu ile alır. Diploma Projesi’nin başarılmış sayılması için en az (CC) seviyesinde başarılması 
gerekir. 

9. Diploma Projesi Başarı Ölçütleri 

Diploma Projesi alan öğrenciler aşağıdaki başarı ölçütleriyle değerlendirilir: 

a) Ara jüri oturumlarından en fazla birine girmeme hakkına sahiptir. Birden fazla 
ara jüri oturuma girmeyen öğrenci (FF) notu alır.  

b) Final jürisi oturumuna katılmak ve projesini sunmakla yükümlüdür. Final 
Jürisinde projesini teslim etmeyen (FF) notu alır. Final jürisinde projesini teslim ettiği halde 
sunmak üzere jüriye çıkmayan öğrenci (FF) notu alır. 

c) Eskiz sınavlarına girmeyen öğrenci (FF) notu alır. İTÜ Mazeret Koşulları Eskiz 
Sınavı için uygulanır. 

d) Diploma Projesinin başarılmış sayılması için en az (CC) seviyesinde başarı notu 
alınması gerekir. 



e) Madde 7’de tanımlanan Diploma Projesi Teslim Seti’ni (Tablo 1) süresinde ve 
eksiksiz teslim etmeyen veya teslim ettiği halde ödevi yetersiz görülerek reddedilen öğrenciler, 
ilerleyen yarıyıllarda tekrar Diploma Projesi alabilir. 

f) Diploma Projesi’ni süresinde teslim etmeyen veya teslim ettiği halde ödevi 
yetersiz görülerek red edilen öğrencilere, bir sonraki yarıyıl başında yeni bir Diploma Projesi 
verilir. İkinci Diploma Projesi’ni süresinde teslim etmeyen veya ödevi red edilen öğrenci; öğretim 
süresine ilişkin sınırlamalar ve diğer yasal olanaklar imkan verdiği takdirde daha fazla sayıda 
Diploma Projesi alabilir. 

g) İTÜ Mazeret Sınavı Koşulları sadece Diploma Projesi eskiz sınavı için 
geçerlidir. 

10. Yürürlük 

Bu esaslarda yazılı olmayan genel kurallar için Diploma Projesi alınması, teslimi ve sınavları ile 

ilgili “Senato Esasları” geçerlidir. 

Bu esaslar 2018-19 eğitim/öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren yürürlüğe girer. 

 


