
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

MEZUNİYET PROJESİ YÖNERGESİ 

 

AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 

 

Madde 1: Bu yönerge, Mezuniyet Projesi kapsamını ve Proje ile ilgili esasları düzenler.  

 

Madde 2: Mezuniyet Projesi ECZ500 (yıllık/iki dönem) olarak 9. ve 10. yarıyıllarda öğrencinin hazırlayacağı bir proje ile 

birlikte teorik ve/veya uygulamalı derslerden oluşur. Akademik takvimle belirlenen süreler içinde teorik ve/veya 

uygulamalı dersler sonunda öğrenci bir proje hazırlar. Mezuniyet projesinin kredisi (AKTS) her yarıyıl için 12’dir. 

Mezuniyet projesine ayrılan süre haftalık ders programlarında belirtilir. 

 

Madde 3: Mezuniyet Projesinin amacı, öğrenciye belirli bir konuda kaynağa ulaşmayı, veri toplamayı ve yorumlama 

yapabilmeyi, elde edilen bilgileri bir konu bütünlüğü içinde rapor haline getirmeyi ve bunu bir jüri önünde savunmayı 

sağlamaktır.  

 

Madde 4: 29.04.2013 tarih ve 28632 sayılı İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim 

yönetmeliği ve 14.02.2017 tarih ve 29979 sayılı İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim 

yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.   

 

MEZUNİYET PROJESİNİN BELİRLENMESİ  

 

Madde 5: Her eğitim-öğretim dönemi için Proje Komisyonu, öğrenci sayısına göre danışman sayısı ve her öğretim üyesi 

başına projesi yönetilecek öğrenci sayısını, orantılı olarak belirler. Danışmanlık yapacak öğretim üyesi sayısı ve listesi her 

yıl Nisanın üçüncü haftasında Komisyon tarafından Dekanlığa bildirilir. 

 

Madde 6: Her öğrenci Mezuniyet Projesini bireysel olarak yapar. 8.Yarıyıl öğrencilerine Dekanlık tarafından Mezuniyet 

Projesi yapılacak alanlar ve danışman öğretim üyeleri Mayıs ayının ikinci haftasında ilan edilir ve Mezuniyet Projesi 

hakkında öğrencilere genel bilgilendirme yapılır. Öğrenciler danışmanlar listesinden ve konu alanlarından üçer tercih 

yaparak, başvurularını dekanlığa teslim ederler. 

 

Madde 7: Öğrencilerin Mezuniyet Projesi yapacakları öğretim üyesi ve alan komisyon tarafından tercih sırasına göre 

belirlenir ve Haziran ayının ilk haftası ilan edilir. Birinci tercihlerin öğretim üyesinin kapasitesini aşması durumunda 

öğrencinin 7. Yarıyıl sonundaki başarı oranı (GANO) göz önüne alınarak diğer tercihleri doğrultusunda belirleme yapılır. 

 

Madde 8: Öğrencinin Mezuniyet Projesi dersini alabilmesi için mezuniyet için öngörülen 300 AKTS toplam kredi yükünün 

en az %75ini (225 AKTS) tamamlamış olması gerekir. Kendisine Danışman atanmış olsa da bu koşulu sağlayamayan 

öğrenciler Mezuniyet Projesi alamaz. Mezuniyet Projesini 9. yarıyılda alamayan öğrenciler, izleyen yarıyıldan itibaren 

almak ve Mezuniyet Projesini hazırlamak için iki yarıyıl (gerektiğinde yaz yarıyılı dahil) devam etmek zorundadır.  

Gerekli koşulu sağlayarak Mezuniyet Projesi dersini almaya hak kazanmış öğrenciler, Mezuniyet Projesi danışmanı ile 

birlikte çalışma konusunu belirler ve proje detaylarını (çalışma plan, konu, hazırlık süresi vb.) ayrıntılı olarak hazırlar. 

Öğrenci, Mezuniyet projesi konusunu bildiren dilekçesini, Danışman Öğretim Üyesine onaylattıktan sonra 9. yarıyılın 

başlamasını takiben ilk üç hafta içinde doğrudan Dekanlığa verir. 

Mezuniyet Projesi danışmanı, öğrenciyi yönlendirir ve izler. Öğrenci, her hafta, haftalık ders planında Mezuniyet Projesi 

için ayrılmış saatlerde, son hafta içinde yaptığı çalışmaları Danışmanı ile değerlendirmek zorundadır. Danışman, bu 

saatlerde gelmeyen öğrencinin Projesini başarısız olarak sonlandırabilir. 

 

Madde 9: Proje için belirlenmiş olan danışman, gerekli durumlarda 2. danışman önerisi ya da Proje konusu değişikliği 

önerisi yapabilir. Bunun için eğitim öğretim yılı başlamasını takiben en geç 6 hafta içinde gerekçesi ile komisyona 

başvurur. Komisyon görüşü ve Dekan onayı ile değişiklik yapılabilir. 



 

Mezuniyet Projesi Teslimi 

 

Madde 10: Mezuniyet Projesi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projesi yazım kılavuzuna göre 

hazırlanır ve bahar yarıyılı (10. Yarıyıl) sonuna kadar öğrenci tarafından danışmanının onayı alındıktan sonra üç nüsha 

halinde Dekanlığa teslim edilir. 

 

 

MEZUNİYET PROJESİ DEĞERLENDİRMESİ VE SINAVI  

 

Madde 11: Mezuniyet Projesinin sınavı 10. yarıyıl sonunda yapılır. 

 

Madde 12: Mezuniyet Projesi sınav tarihi, akademik takvime göre belirlenen dönem sonu final sınavından sonraki hafta 

içinde yapılır. Sınav takvimi Komisyon tarafından belirlenir. 

 

Madde 13: Mezuniyet Projesi uygulama dersi sınav jürisi, biri proje danışmanı, ikincisi dekan/dekan yardımcısı ve 

üçüncüsü ise aynı veya farklı anabilim dallarından olmak üzere 3 asil ve 1 yedek öğretim üyesinden oluşur. 

 

Madde 14: Mezuniyet Projesi sınavında, öğrenci tarafından poster sunumu ya da sözlü sunumu yapılabilir. Mezuniyet 

Projesi öğrenci tarafından jüri önünde, 20 dakikadan az ve 40 dakikadan çok olmamak üzere savunulur. Jüri 

değerlendirmesi Madde 18’deki kriterlere göre yapılır. Bitirme sınavı notu jüri üyelerince verilen notların aritmetik 

ortalamasıdır. Başarı notu ise proje danışmanı tarafından %40 danışman kanaati ve %60 jüri değerlendirme notu olarak 

hesaplanır. Mezuniyet projesi başarı notu en az 60/CC olan öğrenci başarılı sayılır, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ön 

lisans ve lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre Harf Notuna dönüştürülür. 

 

Madde 15: Zamanında projesini teslim edemeyen öğrencilere 1 yarıyıl uzatma uygulanır. Sınavda başarısız olan öğrenci, 

Fakülte Kurulu kararıyla ve Dekanlık onayıyla bütünleme dönemi sonunda tekrar sınava alınır. 

 

Madde 16: Mezuniyet Projesi Dersleri yaz döneminde açılamaz. Mezuniyet Projesi Derslerinin teorik ve uygulamasının ilk 

dönemini almak koşulu ile takip eden yarıyılda ikinci dönemini alamazsa ikinci dönemi için aykırı yarıyılda ders açılabilir 

 

Madde 17: Mezuniyet Projesinde başarısız olan öğrenciler Mezuniyet Projesini tekrar almak zorundadır ve Fakülte Kurulu 

kararı ve Dekanlık onayı ile öğrenciye yeni danışman ile konu seçme hakkı verilir. 

 

Madde 18: Proje Değerlendirme Kriterleri  

Her bir madde 100 puan üzerinden değerlendirilir ve aşağıdaki değerlere göre puanlandırılır. 

Yetersiz: 0,  Zayıf: 20,  Yeterli:40,  Orta: 60,  İyi: 80,   Mükemmel: 100 

 

A. Bilimsel Yeterliliğinin değerlendirilmesi: 

1. Mezuniyet Projesinin amaçlarının belirlenmiş olması ve bu amaçlar doğrultusunda tasarlanmış olması, 

2. Çalışmanın belirlenen amaçlar doğrultusunda incelenmiş olması, 

3. Çalışmada uygulanan yöntemlerin bu amaçları başarmak için doğru seçilmiş olması, 

4. Çalışmanın bulgu veya sonuçlarını mevcut kaynaklar ile yorumlama ve tartışma kalitesi, 

5. Konu ile ilgili incelenen kaynakların konuyu yansıtması ve yeterliliği, Öğrencinin Mezuniyet Projesi Çalışmasına 

hâkimiyeti 

6. Öğrencinin çalıştığı konuya vakıf olduğunu kurul üyelerinin sorduğu sorulara verdiği yanıtlar ile göstermesi, 

B. Sunumu ve Yazım Kalitesinin değerlendirilmesi: 

7. Mezuniyet Projesinin anlatımı, varsa kullanılan görsel teknikler, konuşma kalitesi, sunuş süresi ve sorulara verilen 

yanıtlar (sunum 20-40 dakika ve soru-cevap 10-15 dakika) 

8. Mezuniyet Projesinin, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projesi Yazım Kılavuzuna 

uygunluğu, basım kalitesi,  



9. Mezuniyet Projesinde Kaynak kullanımının doğruluğu,  

10. Öğrencinin yıl içinde takip ettiği düzen, araştırıcılığı, konuya ilgisi ve motivasyonu. 

 

Öğrencinin geçme notu, Proje danışmanının, öğrencinin projenin hazırlanmasındaki devamına, performansına ile Jüri 

üyelerinin verdiği sunum değerlendirmesine göre hesaplanır.  

 

MEZUNİYET PROJESİNİN RAPOR HALİNE GETİRİLMESİ  

 

Madde 19: Mezuniyet Projesinin rapor haline getirilmesinde yönergede belirtilen koşullar yerine getirilmelidir. Mezuniyet 

projesi raporu, dosya halinde eğitimin son yarıyılının bitimine kadar 3 kopya, sınavdan sonra 15 gün içinde düzeltmeler de 

yapılarak ciltlenmiş 4 kopya ve 1 CD halinde danışmanına teslim edilir. Danışman 1 kopyayı ve CD’yi öğrencinin dosyasına 

konmak üzere dekanlığa gönderir.  

 

YÜRÜRLÜK ve YÜRÜTME  

 

Madde 20: Bu Yönerge İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer, İstanbul 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü adına İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür. 

 

 


