ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ “MEZUNİYET PROJESİ DERSİ” USUL VE ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi öğrencilerinin Fakülte Anabilim Dallarında açılan mezuniyet projesi dersleri
kapsamında, inceleme, derleme, araştırma ve uygulama yapmalarının ve bu yönde
gelişmelerinin sağlanması amacıyla hazırlayacakları Mezuniyet Projesi ile ilgili usul ve esasları
belirlemek ve düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, öğrenciye belirli bir konuda bilgi kaynağına ulaşma, veri
toplama, araştırma, yorumlama, değerlendirme ve elde edilen bilgileri bir konu bütünlüğü
içinde rapor haline getirme ve ilgili faaliyet ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü,
ve 4 üncü maddeleri, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu’nun Eczacılık Fakültelerine ilişkin
hazırlamış olduğu Çekirdek Eğitim Programı dayanak alınarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Danışman: Eczacılık Fakültesi öğretim üyelerini ve doktora derecesine sahip
araştırma görevlilerini,
b) Dekanlık: Eczacılık Fakültesi Dekanlık Makamını,
c) Mezuniyet Projesi İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu: Dekanlık tarafından
seçilen Doktora derecesine sahip Eczacılık Fakültesi Öğretim Elamanlarından oluşan
Komisyon Üyelerini,
ç) Fakülte: Eczacılık Fakültesini,
d) Fakülte Kurulu: Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulunu,
e) Fakülte Yönetim Kurulu: Eczacılık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,
f) Öğretim Elemanı: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde
doktora derecesine sahip öğretim elemanlarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ders Dönemleri, Yürütülmesi, Danışman Seçimi, Hazırlanması ve Değerlendirme
Ders Dönemleri
MADDE 4- (1) Mezuniyet Projesi Dersi-I 9. yarıyılda ve Mezuniyet Projesi Dersi-II
10.yarıyılda olmak üzere aynı eğitim öğretim yılında açılan, Fakültede Doktora derecesine
sahip öğretim elemanları tarafından yürütülen zorunlu derslerdir. Mezuniyet Projesi Dersleri,
öğrencinin hazırlayacağı bir proje ile birlikte, 3 saat/hafta teorik ve 4 saat/hafta uygulamadan
oluşmaktadır. Mezuniyet Projesi derslerine ayrılan süreler haftalık ders programında belirtilir.
Bu dersler yaz okulunda açılmaz.
Derslerin Yürütülmesi
MADDE 5 - (1) Mezuniyet Projesi Dersi-I ve Mezuniyet Projesi Dersi-II dersleri aynı
Öğretim Elemanın danışmanlığında yürütülür. Öğretim Elemanın geçerli mazereti (sağlık
raporu, resmi görevlendirmeler, değişik nedenlerle projenin başarıyla sürdürülememesi gibi vb
özel durumlar) nedeniyle projeye devam edememesi durumunda, takip eden dönem içerisinde
Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu kararı ile aynı bölümden başka bir öğretim elemanı
danışman olarak belirlenir.

Danışman Seçimi
MADDE 6- (1) Danışman seçimi aşağıdaki gibi yapılır;
a) Eczacılık Fakültesinde görev yapan doktora derecesine sahip öğretim elamanları
Mezuniyet Projesi İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu vasıtasıyla 9. yarıyıl öncesinde
öğrencilerin çalışacağı konuları ilan eder. Bir konunun çok sayıda öğrenci tarafından tercih
edilmesi durumunda ilgili öğretim elemanı gerekli görürse yeni konular ilave edebilir, mevcut
konuyu genişletebilir veya değiştirebilir. Danışman bu değişiklikleri Komisyona bildirir.
Danışmanlar dersi tercih eden öğrenci sayılarına göre göre birden fazla konu belirleyebilir.
Öğrenciler, 9. yarıyıl öncesinde Komisyon tarafından belirlenen tarihler arasında, 9. ve 10.
yarıyılda yürütülecek olan Mezuniyet Projesi Dersi-I ve Mezuniyet Projesi Dersi-II dersleri için
danışman öğretim elemanını seçer. Danışman seçimi öğrencilerin ‘’Danışman Seçim
Formunu’’ doldurarak Komisyona teslim etmesiyle gerçekleşir.
b) Mezuniyet Projesi derslerini alan öğrenciler, Komisyon tarafından öğrencilerin
yaptığı tercih sıralaması dikkate alınarak danışmanlara dağıtılır. Öğrencilerin tercihleri ve
sayıları önemli derecede farklı olması gibi özel durumlarda öğretim elamanın görüşü alınarak,
dağıtım Komisyon tarafından yapılır.
c) Tercihlerde bir eşitlik olması durumunda, transkript notlarına göre öğretim
elemanının da görüşü dikkate alınarak sıralamalar belirlenir ve danışman atamaları
gerçekleştirilir.
ç) Mezuniyet Projesi dersinde yer alacak öğrencilerin sayısı, görev ve sorumlulukları
projenin konusuna ve çalışma kapsamına göre Danışman tarafından belirlenir.
d) Mezuniyet Projesi dersinin konuları, literatür araştırması, teorik veya
deneysel/uygulamalı çalışmalar şeklinde olabilir. Öğrenci belirlenen konuları seçerek,
“Mezuniyet Projesi Konu Bildirme Formu’nu doldurur, bu formu 9. yarıyıl öncesinde
belirlenen tarihler arasında Komisyona teslim eder.
e) Komisyon 9. yarıyıl öncesinde bir toplantı yaparak öğrencileri Mezuniyet Projesi
derslerinin işleyişi ile ilgili bilgilendirir. Yarıyıl başlamadan ise danışman tarafından
öğrencilere, “Literatür tarama, proje yazım kuralları, bilimsel etik kurallar” ve “sunum
teknikleri” gibi konularda eğitim verilir.
f) Proje dersi danışmanı, gerekli durumlarda dilekçe ile komisyona başvurarak 2.
danışman önerisi veya proje konusu değişikliği isteminde bulunabilir. Komisyon görüşü ve
Dekan onayı ile değişiklik yapılabilir
Mezuniyet Projesinin Hazırlanması ve Değerlendirme
MADDE 7 – (1) Mezuniyet Projesinin hazırlanması ve değerlendirmesi aşağıdaki gibi
yapılır.
a) Bu dersler için ara sınav yapılmaz, sadece genel sınav ile değerlendirilir.
b) Mezuniyet Projesi Dersi-II, 10. yarıyıl içerisinde öğrencinin danışmanına teslim
edeceği detaylı bir Proje Dersi raporu ile değerlendirilir. Rapor, Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında
Yönerge” esas alınarak hazırlanır. Öğrenci, Dekanlık tarafından 10. yarıyıl başında belirlenen
tarihte mezuniyet projesinin basılı bir nüshasını elektronik dosyası ile beraber danışmanına
teslim eder.
c) Mezuniyet Projesi Dersi-I ve Mezuniyet Projesi Dersi-II intihal raporu, Zonguldak
Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Uygulama Esasları”na
göre hazırlanarak danışmana teslim edilir. Benzerlik oranı, “Kaynaklar” ve “proje ekleri” hariç
% 30’u geçemez.
ç) Danışman tarafından Mezuniyet Projesi derslerinin raporlarının değerlendirilmesi,
öğrencinin devamı ve yarıyıl içi çalışmaları da dikkate alınarak Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak yapılır.
Değerlendirme sonucunda 60 (CC) ve üzeri not alan öğrenci başarılı sayılır. Bu derslerden

başarısız olan öğrencilere bütünleme hakkı tanınır. Son teslim tarihine kadar mazeretsiz olarak
teslim edilmeyen Proje Dersi raporları için not olarak “0” puan verilir ve “KALDI” olarak
değerlendirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 8- (1) Bu Yönergede yer almayan diğer hususlarda, Fakülte Kurulu’nun aldığı
kararlar uygulanır.
Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu Yönerge Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosu tarafından
onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Dekanı yürütür.

