
 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 

ARAŞTIRMA PROJESİ UYGULAMA ESASLARI  

 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1-  (1) Bu uygulama esaslarının amacı, Araştırma Projesi I ve II dersleri hakkında 

uygulanacak olan esasları düzenlemektir. 

(2) Bu uygulama esasları, Araştırma Projesi I ve II dersleri için yapılacak olan sınav ve 

değerlendirmelerle ilgili hükümleri kapsar.  

(3) Araştırma projesi hazırlanmasının amacı, öğrenciye seçtikleri alanda belirli bir konuda 

kaynağa ulaşmayı, veri toplamayı ve yorumlama yapabilmeyi, toparlanan bilgileri bir konu bütünlüğü 

içinde rapor haline getirmeyi ve belirlenen jüri önünde savunmayı öğretmektir. 

 

Araştırma projesi dersleri 

MADDE 2- (1) Araştırma Projesi I ve II dersleri, öğrencinin hazırlayacağı bir proje ile 

birlikte, 9 uncu ve 10 uncu yarıyıllarda, 8’er kredi saatlik uygulamadan oluşur. 

(2) Araştırma Projesi I ve II dersleri, öğrencinin hazırlayacağı proje ile ilgili olur. 

(3) Araştırma Projesini yürüten öğretim üyesi, seçilen konu ile ilgili olarak 9 uncu ve 10 

uncu yarıyıllarda 8’er kredi saatlik uygulama dersini açmakla yükümlüdür. 

(4) Araştırma Projesi I dersini başarmak, Araştırma Projesi II dersini alabilmek için 

önkoşuldur. 

(5) 9 uncu yarıyılda alt yarıyıllardan 10 kredi saatten fazla başarısız dersi olan öğrenciler, 

araştırma projesi dersine kayıt yaptıramaz.  

(6) Araştırma Projesi I ve II dersleri, yaz okulunda ve kendi dönemi dışında açılamaz. 

(7) Araştırma Projesi I ve II derslerinin sınav değerlendirme sonuçları “GEÇER (G)” veya 

“BAŞARISIZ (FF)” olarak ilan edilir, kredili olmalarına rağmen bu dersler AGNO’nun 

hesaplanmasında dikkate alınmaz. 

(8) Araştırma Projesi İzleme Komisyonu; dekan veya ilgili dekan yardımcısı tarafından 

belirlenen, en az 3 öğretim elemanından oluşan komisyondur. Bu komisyon her yıl yeniden belirlenir. 

 

Araştırma projesi konusu 

MADDE 3- (1) Öğrencilerin araştırma projesi konusu 8 inci yarıyılda 10 ile 14 üncü 

haftalar arasında belirlenir.  AGNO’su yüksek olan ilk 5 öğrenciye proje konusunu ve/ 

veya çalışacağı öğretim üyesini seçme hakkı tanınır. Diğer öğrenciler, proje konularını 

ve danışman öğretim üyelerini Dekanlık tarafından oluşturulan komisyon gözetiminde 

kura ile belirlerler. Aynı gün içerisinde öğrencilere konuları karşılıklı değişim hakkı 

tanınır.  Öğretim üyesi uygun gördüğü durumlarda konuyu güz yarıyılında ilk 45 gün 

içinde değiştirebilir. Konu değiştirme ile ilgili 45 günlük sürenin aşımı hallerinde 

yönetim kurulu yetkilidir. Araştırma projelerinin içeriğini etkilemeyen başlık 

değişiklerinde projenin savunulmasından önce danışman öğretim üyesi tarafından 

Dekanlığa yazılı olarak bilgi verilmesi gerekli ve yeterlidir. 
 (2) Araştırma projesi ile ilgili danışman öğretim üyesi tarafından çözülemeyen sorunlar 

Araştırma Projesi İzleme Komisyonu tarafından çözümlenir. 

 

Araştırma projesi I dersinin değerlendirilmesi 
MADDE 4- (1) 9 uncu yarıyıl araştırma projesi I dersinin sınavı danışman öğretim üyesi 

tarafından öğrencinin teorik, dokümantasyon ve/veya laboratuvar çalışmalarını içeren raporları 

üzerinden yapılır.  

 (2) Araştırma projesi I dersinin değerlendirilmesi sınavından başarısız olan veya sınava 

giremeyen öğrenciler için Dekanlığa başvurmaları halinde yönetim kurulu kararı ile güz yarıyılı 

dönem sonu ara tatilinde önerilen bir tarihte değerlendirme sınavı açılabilir. Bu öğrencilere ayrıca 

telafi sınavı hakkı verilmez. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciler Araştırma Projesi I dersini tekrar 

ederler. 

Araştırma projesi II dersinin raporu  

MADDE 5- (1) Araştırma projesi raporu, projenin tamamlandığı 10 uncu yarıyılın 13 ila 14 

üncü haftaları arasında danışman öğretim üyesine jüri sayısının 1 fazla adedinde olacak şekilde teslim 

edilir. Araştırma projesi uygulamasının rapor haline getirilmesinde, Atatürk Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü’nün tez yazım kurallarına uyulur. 

 



 

Araştırma projesi II dersinin değerlendirilmesi 
MADDE 6- (1) Araştırma projesi II dersinin değerlendirme jürisi; biri proje danışmanı 

olmak üzere aynı ve/veya farklı anabilim dallarından belirlenen en az 3 öğretim üyesinden oluşur. 

Araştırma projesi II dersinin değerlendirilme sınavı 14 ile 16 ncı haftalar arasında araştırma projesi 

izleme komisyonu’nun ilan edeceği tarihte belirlenen jüri tarafından yapılır.  

 (2) Araştırma projesi değerlendirme sınavında, proje öğrenci tarafından jüri önünde, 10 

dakikadan az ve 40 dakikadan çok olmamak üzere savunulur. Öğrenci 10 ila 20 dakika sunum yapar, 

10 ila 20 dakika jüri, öğrencinin konu hakkındaki bilgisini kontrol eder. 

(3) Araştırma projesi II dersinin değerlendirilme sınavından başarısız olan veya sınava 

giremeyen öğrenciler için Dekanlığa başvurmaları halinde yönetim kurulu kararı ile Eylül ayı içinde 

veya önerilen bir tarihte değerlendirme sınavı açılabilir. Bu öğrencilere ayrıca telafi sınavı hakkı 

verilmez.  

 

(4) (Ek Yeni Madde)  Araştırma projesi II dersinin raporu/tezi üzerinden 

yapılan değerlendirme sınav sonucu bir tutanakla yazılı olarak Dekanlığa iletilir. 

Ayrıca, araştırma raporunun bir kopyası ve sınav sonuç tutanağı 2 (iki) yıl süre ile 

saklanmak üzere danışman öğretim üyesi tarafından elektronik ortamda Dekanlığa 

teslim edilir. 
 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 7-  (1) Bu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat 

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

 

Yürürlük 

MADDE 8- Bu uygulama esasları 2005-2006 ve sonraki öğretim yıllarında Atatürk 

Üniversitesi Eczacılık Fakültesine kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmak üzere Üniversite Senatosu 

tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 9- Bu uygulama esasları hükümlerini Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Dekanı yürütür. 

 

               Bu Uygulama Esasları Üniversitemiz Senatosunun 05.07.2011 tarih ve 4/79 sayılı 

toplantısında kabul edilmiştir. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


