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T.C. 

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 

ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNİYET PROJESİ DERSİ YÖNERGESİ 

(Lokman Hekim Üniversitesi Senatosu’nun 18 Mayıs 2022 tarihli toplantısında kabul 

edilmiştir.) 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1– Bu Yönergenin amacı, Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi lisans 

öğrencilerinin akademik programlarında yer alan 120901 Mezuniyet Projesi Dersi I ve 1201001 

Mezuniyet Projesi Dersi-II derslerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

 

Kapsam 

Madde 2– Bu Yönerge, Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde yürütülen 

mezuniyet projelerinin temel ilkelerinin planlanması, uygulanması, denetlenmesi ve 

değerlendirilmesine ilişkin hükümleri kapsar.  

 

Dayanak ve Tanımlar 

Madde 3– Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14., 44. Maddeleri ve Lokman 

Hekim Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Bu yönergede geçen; 

a) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesi’ni, 

b) Fakülte: Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni, 

c) Dekanlık: Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığını, 

d) Proje: Mezuniyet Projesini, 

e) Jüri: Mezuniyet projesi sunumu değerlendirme jürisini ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Mezuniyet Projesi Derslerinin Amaç ve Yapısı 

 

Mezuniyet Projesi Derslerinin Amacı 

Madde 4– Mezuniyet Projesi Derslerinin amacı, öğrenciye belirli bir konuda bilgi kaynağına 

ulaşma, veri toplama, değerlendirme, yorumlama ve elde edilen bilgileri bir konu bütünlüğü 

içinde rapor haline getirme becerisi kazandırmaktır. 



2 
 

Mezuniyet Projesi Derslerinin Yapısı 

Madde 5– 120901 Mezuniyet Projesi Dersi-I (0 4 2 4), 9. yarıyılda ve 1201001 Mezuniyet 

Projesi Dersi-II (0 6 3 8) 10.yarıyılda olmak üzere aynı eğitim öğretim yılında açılan, fakülte 

öğretim üyeleri tarafından yürütülen zorunlu derslerdir.  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mezuniyet Projesi Derslerinin Belirlenmesi, Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi 

 

Mezuniyet Projesi Ders Konularının Belirlenmesi  

Madde 6– 1) 120901 Mezuniyet Projesi Dersi-I ve 1201001 Mezuniyet Projesi Dersi-II aynı 

öğretim üyesinin/görevlisinin danışmanlığında aynı konu ile yürütülür.  

2) Öğretim üyesinin/görevlisinin geçerli mazereti (sağlık raporu ve resmi görevlendirmeler vb) 

nedeniyle projeye devam edememesi durumunda, ilgili Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı 

ile aynı anabilim dalından başka bir öğretim üyesi/görevlisi danışman olarak belirlenir. 

3) 1201001 Mezuniyet Projesi Dersi-II’nin önkoşulu 120901 Mezuniyet Projesi Dersi-I’i almak 

ve başarılı olmaktır. 

4) Tüm öğretim üye ve görevlilerine her yıl Mayıs ayı ilk haftası bir sonraki akademik yılın 

mezuniyet projesi konularının belirlenmesi için Dekanlık tarafından e-posta yoluyla 

bilgilendirme yapılır.  

5) Fakülte öğretim üye ve görevlileri proje konularını kısa açıklamasıyla birlikte ilgili anabilim 

dalı başkanlıklarına Mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla iletir.  

6) Mezuniyet projeleri teorik veya uygulamalı olabilir. 

7) Anabilim dalları tarafından onaylanan ve kabul edilen proje önerilerinin listesi en geç Mayıs 

ayı son haftasına kadar Dekanlığa  bildirilir.  

8) Dekanlık, Anabilim Dallarından gelen proje konularını Fakülte Kurulunun onayına sunar ve 

öğretim üye/görevlilerinin ilk konu önerilerini içeren Liste 1 ve diğer konu önerilerini içeren 

Liste 2 oluşturulur. 

9) Onaylanan Mezuniyet proje konuları listesi Dekanlık tarafından bahar yarıyılı genel sınav 

haftası içinde dersi alacak öğrencilere duyurulur. 

 

Mezuniyet Projesi Ders Konularının Dağıtımı  

Madde 7– 1) Her bir mezuniyet proje konusu bir öğrenci tarafından tamamlanır.  

2) Öğrencilerin proje konularını incelemeleri ve gerekirse daha detaylı bilgi almaları için ilgili 

öğretim üyeleri ile iletişime geçmeleri ve tercihlerini yapmaları için 1 hafta süre verilir.  
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3) Genel akademik not ortalaması 3.00’ün üzerinde olan öğrenciler, Öğrenci İşleri tarafından 

belirlenen akademik ortalama sıralama listesindeki sıra ile mezuniyet projesi dersi konularını 

Liste 1’den seçer.  

4) Genel akademik ortalaması 3.00’ün altında olan öğrencilerin proje konuları ise önce Liste 1 

ve daha sonra Liste 2’den olmak üzere akademik ortalama listesindeki sıra ile öğrencinin 

kendisinin çektiği kura ile belirler. Öğrencinin katılmaması durumunda Dekanlık tarafından 

kura çekilir.  

5) Mezuniyet projesi dersi listesinin konu- öğrenci eşleşmesini içeren son hali Dekanlık 

tarafından genel sınav haftasının sonuna kadar ilan edilir.  

 

Mezuniyet Projesi Dersinin Yürütülmesi 

Madde 8- 1) Projelerine yerleşen öğrencilerin ilan tarihinden sonraki bir hafta içerisinde 

danışmanları ile irtibata geçmesi ve çalışma takvimini oluşturması beklenir.  

2) Öğrenci, danışman öğretim üyesi/ görevlisi ile düzenli olarak haftalık görüşmeler ile 

mezuniyet projesini hazırlar. 

3) Literatür tarama, proje yazım kuralları, bilimsel etik kurallar” ve “sunum teknikleri” gibi 

konularda Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde genel bilgilendirme toplantıları yapılır. 

4) Projenin hazırlanması ve sunumu bu bilgilendirmeler doğrultusunda yapılacağından, bu 

toplantılara öğrencilerin katılımı zorunludur. 

 

Mezuniyet Projesi Derslerine Devam Zorunluluğu  

Madde 9– 1) Her öğrenci, kayıtlı olduğu proje dersinin görüşme saatlerine ve proje 

danışmanının gerekli gördüğü ek çalışmalara katılmakla yükümlüdür.  

2) 120901 Mezuniyet Projesi Dersi-I ve 1201001 Mezuniyet Projesi Dersi-II dersleri devam 

zorunluluğu olan derslerdir. Dersi alan öğrencilerin, Lokman Hekim Üniversitesi Önlisans, 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 33- (1) uyarınca ilgili dersin toplam pratik 

ders saatinin %20’sini aşmayan ve haklı nedenlere dayanan mazeretlerden kaynaklanan 

devamsızlıkları kabul edilir.  

 

Mezuniyet Projesi Dersinin Değerlendirilmesi 

Madde 10– 1) 120901 Mezuniyet Projesi Dersi-I raporu, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü tez yazım esasları doğrultusunda hazırlanır ve genel sınav haftası başına 

kadar öğrenci tarafından mezuniyet projesi dersi danışmanına elektronik ve basılı bir nüsha 

olacak şekilde teslim edilir ve değerlendirme notu Mezuniyet Projesi dersi danışman öğretim 

üyesi/ görevlisi tarafından verilir.  
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2) 1201001 Mezuniyet Projesi Dersi-II raporu, en az 30 ve en fazla 50 sayfa (kapak sayfası ve 

kaynaklar dahil) olacak şekilde hazırlanır ve Dekanlık tarafından ilan edilen tarihte Danışman 

öğretim üyesi ile jüri üyelerine teslim edilir.  

3) 1201001 Mezuniyet Projesi Dersi-II Değerlendirme jürileri, Danışman öğretim üyesi dahil 

üç öğretim üyesi/görevlisinden oluşur. Bir öğretim üye/görevlisi Danışman öğretim üyesinin 

bulunduğu Anabilim Dalının dışındaki Anabilim Dallarından belirlenir. Jüriler, ilgili Anabilim 

Dalı Akademik Kurulu kararı ile Dekanlığa Mayıs ayı ikinci haftasına kadar iletilir ve Fakülte 

Kurulu tarafından onaylanır.  

4) 120901 Mezuniyet Projesi Dersi I’in başarı notu, devam %5, yarıyıl içi çalışmalar %35, rapor 

%60 katkı yapacak şekilde belirlenir. Mezuniyet Projesi Dersi başarı notu danışman öğretim 

üyesi tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir.  

5) 1201001 Mezuniyet Projesi Dersi II’nin başarı notu, devam %5, yarıyıl içi çalışmalar %35, 

rapor %30 ve jüri tarafından verilecek değerlendirme notu %30 katkı yapacak şekilde belirlenir. 

Tüm notlar Değerlendirme Formuna işlenir ve jüri tarafından imzalanır. Mezuniyet projesi dersi 

başarı notu danışman öğretim üyesi tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir.  

6) Ders takibi için, Danışman tarafından her hafta öğrenciden yoklama alınır.  

7) Değerlendirme Formları Dekanlığa iletilir.  

 

Mezuniyet Projesi Derslerinden Başarısızlık 

Madde 11- 1) 120901 Mezuniyet Projesi Dersi-I’den başarısız olan öğrenciler için Güz yarıyılı 

Bütünleme sınavı döneminde tekrar rapor sunma hakkı verilir.  

2) 1201001 Mezuniyet Projesi Dersi-II’den başarısız olan öğrenciler için Bahar yarıyılı 

Bütünleme sınavı döneminde tekrar rapor sunma hakkı ve/veya ikinci sınav hakkı verilir. 

3) Lokman Hekim Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

hükümleri uyarınca mezuniyet konumunda olan öğrencilerin 1201001 Mezuniyet Projesi Dersi 

II’den başarısız olması durumunda aykırı dönemde ders açılabilir.  

4) 120901 Mezuniyet Projesi Dersi I ve 1201001 Mezuniyet Projesi Dersi II yaz döneminde 

açılmaz.  

 

Yürürlük 

Madde 12– Bu yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

 

Yürütme 

Madde 13– Bu yönergeyi Eczacılık Fakültesi Dekanı yürütür. 


