
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 

MEZUNİYET PROJE DERSİ UYGULAMA ESASLARI  

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu uygulama esaslarının amacı, Mezuniyet Proje Dersi 1 ve 

Mezuniyet Proje Dersi 2 dersleri hakkında uygulanacak olan esasları düzenlemektir. 

(2) Bu uygulama esasları,  Mezuniyet Proje Dersi 1 ve Mezuniyet Proje Dersi 2 için 

öğrencilere danışman atanması, yapılacak olan sınav ve değerlendirmelerle ilgili hükümleri 

kapsar.  

(3) Mezuniyet Proje Derslerini hazırlamanın amacı, öğrenciye seçtikleri alanda belirli 

bir konuda kaynağa ulaşmayı, veri toplamayı ve yorumlama yapabilmeyi, toparlanan bilgileri 

bir konu bütünlüğü içinde bir tez haline getirmeyi ve belirlenen jüri önünde savunmayı 

öğretmektir. 

Mezuniyet Proje Dersleri 

MADDE 2- (1) Mezuniyet Proje Dersi 1 ve Mezuniyet Proje Dersi 2, öğrencinin 

hazırlayacağı bir proje ile birlikte, 9 uncu ve 10 uncu yarıyıllarda, 4’er kredilik (8’er ders saatlik 

ve 10 AKTS) uygulamadan oluşur.  

(2) Mezuniyet Proje Dersi 1 ve Mezuniyet Proje Dersi 2, öğrencinin danışmanı 

tarafından belirlenen konuyla ilgili hazırladığı tez dersleridir.  

(3) Mezuniyet Projesi derslerini yürüten öğretim üyesi, seçilen konu ile ilgili olarak 

9’uncu ve 10’uncu yarıyıllarda 8’er uygulama saatlik dersini açmakla yükümlüdür. 

(4) Mezuniyet Projesi Dersi 1 dersini başarmak, Mezuniyet Projesi Dersi 2’yi 

alabilmek için önkoşuludur. 

 (5) Mezuniyet Proje Dersi 1 ve Mezuniyet Proje Dersi 2, yaz okulunda ve kendi 

dönemi dışında açılamaz. 

(6) Mezuniyet Proje Dersi 1 ve Mezuniyet Proje Dersi 2 derslerinin sınav 

değerlendirme sonuçları “Harf Notu”  olarak ilan edilir, bu derslerin notları AGNO’nun 

hesaplanmasında dikkate alınır. 

(7) Mezuniyet Proje Derslerinin sağlıkla yürütülebilmesi için “İzleme Komisyonu” 

oluşturulur ve beş öğretim üyesinden oluşur. Bu komisyon bir dekan yardımcısı ve dekanlık 

tarafından fakültenin üç bölümünden (Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Eczacılık Meslek 

Bilimleri Bölümü ve Eczacılık Teknolojisi Bölümü) belirlenen öğretim üyelerinden oluşur. Bu 

komisyon her yıl yeniden belirlenir. 

Mezuniyet Projesi Derslerinin Konusunun Belirlenmesi 

MADDE 3- (1) Fakültedeki öğretim üyelerinin tümü, kendilerinin belirledikleri konularda 

en fazla on (veya Dekanlığın önceden belirlediği sayıda) Mezuniyet Proje Dersi konusunu, 

8’inci yarıyılın başında ÜBYS üzerinden dekanlığa bildirir. Öğrencilerin mezuniyet proje 

dersinde çalışacağı öğretim üyelerinin (danışmanların) belirlenmesinde ise AGNO’su yüksek 

olan ilk 3 öğrenciye proje konusunu ve çalışacağı öğretim üyesini seçme hakkı tanınır. Diğer 

öğrencilerin çalışacağı danışman öğretim üyeleri 8. Dönemin başından 9. Dönemin başına 



kadar olan süre içerisinde dekanlığın belirlediği herhangi bir tarihte Dekanlık tarafından 

oluşturulan komisyon gözetiminde kurayla veya Dekanlığın uygun gördüğü başka yollarla 

belirlenir. Öğretim üyesi belirlenmiş öğrencilere çalışacakları öğretim üyelerini ilk onbeş gün 

içerisinde karşılıklı (becayiş) olarak değiştirme hakkı tanınır. Öğretim üyeleri belirlenen 

öğrenciler ile birlikte çalışacağı konuları önceden dekanlığa bildirilen konular arasından seçer. 

Öğretim üyeleri önceden belirlenen konuları öğrencileri ile karşılıklı görüştükten sonra 

değişiklik yapmak istiyorlarsa 9’uncu dönemin başında ilk 15 gün içerisinde Dekanlığa 

bildirerek değişlik yapılabilir. Konu değiştirme ile ilgili 15 günlük sürenin aşımı hallerinde 

yönetim kurulu yetkilidir. Mezuniyet projelerinin içeriğini etkilemeyen başlık değişikliklerinde 

projenin savunulmasından önce danışman öğretim üyesi tarafından Dekanlığa yazılı 

olarak bilgi verilmesi gerekli ve yeterlidir. 

 (2) Mezuniyet Projesi ile ilgili danışman öğretim üyesi tarafından çözülemeyen 

sorunlar Mezuniyet Projesi İzleme Komisyonu tarafından çözümlenir. 

(3) Mezuniyet Proje Dersinde öğrencilerin çalışacakları öğretim üyeleri ve konuları 

belirlendikten sonra öngörülemeyen hallerde öğretim üye (danışman) değişikliği Yönetim 

Kurulu kararı ile yapılır.   

Mezuniyet Proje Dersi 1’in Değerlendirilmesi 

MADDE 4- (1) 9 uncu yarıyıl Mezuniyet Proje Dersi 1’in değerlendirmesi danışman 

öğretim üyesi tarafından öğrencinin teorik, dokümantasyon ve/veya laboratuvar çalışmalarını 

içeren çalışmaları ve raporları üzerinden yapılır, notlandırılır. Belirlenen not güz dönemi 

sonunda sisteme yüklenir. Hazırlanan raporda öğrenci işlerine teslim edilir. 

 (2) Mezuniyet Proje Dersi 1’in değerlendirilmesi sırasında sınavından başarısız olan 

veya sınava giremeyen öğrenciler için ilgili öğretim üyesinin (danışman) Dekanlığa 

başvurmaları halinde yönetim kurulu kararı ile güz yarıyılı dönem sonu bütünleme sınav 

tarihleri arasına düşecek şekilde önerilen bir tarihte değerlendirme sınavı açılabilir. Bu 

öğrencilere ayrıca telafi sınavı hakkı verilmez. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciler 

Mezuniyet Projesi 1 dersini tekrar etmek zorundadırlar. Mezuniyet Proje Dersi 1’den başarısız 

olan öğrenciler Mezuniyet Proje Dersi 2’yi alamazlar. Mezuniyet Proje Dersi 1’i alıp başarılı 

olan öğrenci ikinci dönem Mezuniyet Proje Dersi 2’yi kredisi yetmemesi sebebiyle alamayan 

öğrenciler bir sonraki yılda bu dersi aldıklarında Mezuniyet Proje Dersi 1’deki öğretim üyesi 

ile dersine devam eder ve öğretim üyesi değiştiremez.  

Mezuniyet Proje Dersi 2’nin Değerlendirilmesi  

MADDE 5- (1) Mezuniyet Proje Dersi 1’den başarılı olan öğrenciler Mezuniyet Proje 

Dersi 2’yi alırlar. Mezuniyet Proje Dersi 2’nin değerlendirilmesinde, öğrenci almış olduğu 

konuda yaptığı tüm çalışmaları içerecek şekilde “Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü’nün tez yazım kurallarına” uygun şekilde tezini hazırlar ve öğretim üyesine onuncu 

yarıyılın 10. Haftasında teslim eder. İlgili öğretim üyesi hazırlanan tezi inceler, uygun 

gördüğünde çalışmanın tamamlandığını ve tez değerlendirme jürisinin belirlenmesini 11. ve 12. 

Haftalar arasında dekanlığa ÜBYS üzerinden bildirir.   

(2) Mezuniyet Proje Dersinde hazırlanan tezin değerlendirme jürisi; biri proje 

danışmanı olmak üzere aynı ve/veya farklı anabilim dallarından belirlenen en az 3 öğretim 

üyesinden oluşur. Tez değerlendirme sınavı 13 ile 14. haftalar arasında dekanlık tarafından ilan 

edilen tarihlerde tez değerlendirme jürisi tarafından yapılır. Değerlendirme sınavında, öğrenci 



jüri önünde, 10 dakikadan az ve 40 dakikadan fazla olmamak kaydıyla hazırladığı tezi savunur. 

Bu sınavda, öğrenci ilk önce çalıştığı konuyla ilgili hazırladığı sunumu yapar ve daha sonra jüri 

öğrencinin konu hakkındaki bilgisini kontrol eder. Dekanlığın uygun gördüğü tarihlerde 

öğrenciler hazırladıkları tezlerini fakülte öğretim üyelerine ve öğrencilere poster halinde 

sunarlar. Pandemi gibi olağanüstü durumlarda poster sunumları dekanlığın kararı ile 

yapılmayabilir.  

(3) Mezuniyet Proje Dersinin değerlendirilme sınavından başarısız olan veya sınava 

giremeyen öğrenciler için ilgili öğretim üyesinin Dekanlığa başvurması halinde yönetim kurulu 

kararı ile 10. Dönem sonunda bütünleme tarihleri içerisinde belirlenen tarihte değerlendirme 

sınavı açılabilir. Bu öğrencilere ayrıca telafi sınavı hakkı verilmez.  

(4)  Mezuniyet Proje Dersinde hazırlanan tezden yapılan değerlendirme sınav sonucu 

bir tutanakla yazılı olarak Dekanlığa iletilir. Ayrıca, hazırlanan tezin bir kopyası ve sınav sonuç 

tutanağı 2 (iki) yıl süre ile saklanmak üzere danışman öğretim üyesi tarafından Dekanlığa teslim 

edilir. 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 6-  (1) Bu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat 

hükümlerine aykırı olmamak şartı ile karar almaya Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Yürürlük 

MADDE 7- Bu uygulama esasları 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi ve sonraki 

öğretim yıllarında Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesine kayıt yaptıran öğrencilere 

uygulanmak üzere Atatürk Üniversite Senatosu tarafından 25.06.2021 tarihli oturumunda 

alınan 121 sayılı  karar ile  kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 8- Bu uygulama esasları hükümlerini Atatürk Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi Dekanı yürütür. 

 


