
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA 

PROJESİ DERSİ I ve ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ II YÖNERGESİ 

AMAÇ VE KAPSAM 

Madde 1. Bu yönerge, Araştırma Projesi Dersleri ile ilgili esasları düzenler. 

 Madde 2. Araştırma Projesi Dersleri, öğrencinin hazırlayacağı bir proje ile birlikte, dokuzuncu 

ve onuncu yarıyıllarda 16 saat/hafta uygulamadan oluşmaktadır. Araştırma Projesi Dersleri 

sonunda öğrenci bir proje hazırlar.  

Madde 3. Araştırma Projesi derslerinin amacı, öğrenciye belirli bir konuda kaynağa ulaşmayı, 

bilimsel veri toplamayı ve yorumlama yapabilmeyi, elde ettiği veriler çerçevesinde 

laboratuvarda uygulama yapabilme yeteneği kazandırmayı, bütün bu çalışmalar sonucu ortaya 

çıkarılan bilgiyi bir konu bütünlüğü içinde rapor haline getirmeyi ve bunu bir jüri önünde 

savunmayı sağlamaktır. 

ARAŞTIRMA PROJESİNİN BELİRLENMESİ  

Madde 4. 8. yarıyıl içinde her öğretim üyesi ve doktora derecesi almış öğretim görevlileri en 

az iki adet araştırma projesi önerisini dekanlığa bildirir. Proje önerileri her sene en geç bahar 

yarıyılı genel sınav haftasının son gününe kadar Dekanlığa gönderilir. Fakülte Kurulunun 

onayladığı liste ve konu seçim günü, Dekanlık tarafından öğrencilere 9. Yarıyılın ilk haftası 

içinde duyurulur. Genel akademik ortalama sırasına göre öğrenciler proje listesinden proje 

konularını sıra ile seçerler. Konu seçiminde TÜBİTAK projesi olan öğrencilere öncelik tanınır. 

Oluşturulan öğrenci-danışman-konu listesi, Dekanlık tarafından öğretim üye ve doktora 

derecesi almış öğretim görevlilerine yazılı olarak bildirilir. Öğrencilerin belirlenen konulara 

itiraz etme hakkı yoktur.  

Madde 5. Konusu belirlenen öğrenci, ilk iki hafta içerisinde proje danışmanı ile görüşerek 

çalışma takvimini oluşturur. 

Madde 6. “Literatür tarama, proje yazım kuralları, bilimsel etik kurallar” ve “sunum teknikleri” 

gibi konularda Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde genel bilgilendirme toplantıları yapılır. 

Projenin hazırlanması ve sunumu bu bilgilendirmeler doğrultusunda yapılacağından, bu 

toplantılara öğrencilerin katılımı zorunludur. 

 



DEĞERLENDİRME 

Madde 7. ECZ511 Araştırma Projesi Dersi-I için, öğrenci tarafından dönem içerisinde yapılan 

çalışmalar rapor halinde danışmana CD ve basılı bir nüsha olarak teslim edilir. 

Madde 8. ECZ511 Araştırma Projesi Dersi I’in başarı durumu, yarıyıl içindeki çalışmalar vize 

notu, rapor ise final notu olarak danışman tarafından değerlendirilir ve Dekanlığa bildirilir. 

Derse devamın takibi için, her hafta danışman tarafından öğrenciden yoklama alınır. 

Madde 9. ECZ502 Araştırma Projesi Dersi II raporu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü “Tez Yazım Klavuzu”na göre en az 25 ve en fazla 45 sayfa (kapak sayfası 

ve kaynaklar dahil) olacak şekilde hazırlanır. Dekanlık tarafından dönem başında belirlenen 

tarihte öğrenci tarafından danışmanına ve jüri üyelerine basılı olarak teslim edilir.  

Madde 10. ECZ502 Araştırma Projesi Dersi II’nin başarısı, danışmanı tarafından yarıyıl içi 

çalışmalar değerlendirilip vize notu olarak belirlenir ve Dekanlığa bildirilir. Danışman ve jüri 

üyelerinin hazırlanan rapora verdikleri notun  %60’ı ve sunuma verdikleri notun %40’ı alınarak 

ortalamaları belirlenir ve değerlendirme formuna final notu olarak işlenir. Bu form danışman 

tarafından Dekanlığa iletilir.  

Madde 11. ECZ502 Araştırma Projesi Dersi II raporu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü “Tez Yazım Klavuzu”na göre öğrenci tarafından hazırlanır. Bahar 

yarıyılının 10. Haftasının sonuna kadar öğrenci tarafından Danışmanına ve jüri üyelerine basılı 

(spiral ciltli) olarak teslim edilir.  

Madde 12. ECZ502 Araştırma Projesi Dersi II kapsamında hazırlanan proje, 10. yarıyılda sözlü 

olarak jüri üyelerine sunulur. Yirmi dakika sözlü sunum ve takiben on dakika soru-cevap 

kısmından oluşan sunum, jüri üyeleri tarafından değerlendirilir.  Sunum yapılması zorunludur. 

Sunumlar herkese açık olarak yapılır. Sunumlar bahar yarıyılının 11. ve 12. haftalarında, 

Dekanlığın 8. Haftada ilan edeceği yer ve zamanda yapılır. Sınavdan sonra 15 gün içinde 

düzeltmeler de yapılarak tekrar 4 basılı nüsha halinde danışmana teslim edilir. Danışman 1 

kopyayı öğrencinin dosyasına konmak üzere Dekanlığa gönderir. 

Madde 13. Jüri, danışman ile birlikte toplam üç  Fakülte öğretim üyesi/doktora derecesine 

sahip öğretim görevlisinden oluşur. Danışman dışındaki jüri üyelerinin en az biri farklı anabilim 



dalından olmalıdır. Danışman tarafından önerilen jüriler, ilgili anabilim dalı akademik kurulu 

tarafından 10. yarıyılın ilk üç haftası içinde teklif edilir ve Dekanlık tarafından onaylanır. 

Madde 14.  ECZ511 Araştırma Projesi Dersi I raporunu genel sınav haftası başına kadar teslim 

etmeyen öğrenci başarısız sayılır. Başarısız sayılan öğrenci bütünleme sınavı haftası başına 

kadar, raporunu hazırlar ve rapor danışmanı tarafından değerlendirilerek not verilir.   

Madde 15. ECZ511 Araştırma Projesi Dersi I’den devamsız ya da başarısız olarak kalan 

öğrenci, bir sonraki eğitim-öğretim yılında aynı proje konusu ve aynı danışmanla projeyi 

tekrarlamak zorundadır. Danışmanın kurumdan ayrılması durumunda Dekanlık tarafından aynı 

anabilim dalından başka bir danışman atanır.  

Madde 16. ECZ502 Araştırma Projesi Dersi II’de projenin kopyalama yapılarak yazılması, 

sunum yapılmaması, projenin zamanında teslim edilmemesi durumlarında öğrenci başarısız 

sayılır. Jüri, başarısız olan öğrenciler için rapor yazarak başarısızlık nedenini Dekanlığa bildirir. 

Öğrencinin, ECZ502 Araştırma Projesi Dersi II raporunun jüri üyelerinin önerisi doğrultusunda 

düzeltilmiş son halini Danışmanına teslim etmemesi veya raporun yetersiz olması durumunda 

öğrenci başarısız sayılır ve bütünleme sınavı haftası başına kadar telafi etmesi durumunda 

danışmanından onay alırsa geçer not alabilir.    

Başarısız olan öğrenci bütünleme döneminde aynı jüri tarafından Madde 10’a göre tekrar 

değerlendirilir.  Mezuniyet durumunda olan ve ECZ502 Araştırma Projesi Dersi II’den 

başarısız olan öğrencilere tek ders sınavı hakkı tanınabilir. Öğrenci, tek ders sınavında aynı jüri 

tarafından değerlendirilir.  

YÜRÜRLÜK 

Madde 17. Bu yönerge 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanır. 

 YÜRÜTME  

Madde 18. Bu yönerge hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Dekanı yürütür. 


