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BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam Ve Tanım 

Amaç 

Madde 1- Bu uygulama esaslarının amacı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen 

Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 3. Sınıf müfredatında yer alan “Proje Hazırlama ve Etik” 

dersinin uygulanmasına ilişkin esasların belirlenmesidir. 

  Kapsam 

Madde 2- Bu uygulama esasları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat 

Fakültesi Kimya Bölümü 3. Sınıf müfredatında yer alan “Proje Hazırlama ve Etik” dersini 

alan öğrencileri ve dersi veren öğretim üyelerini kapsar. 

Tanım 

Madde 3- Bu uygulama esaslarında geçen, 

Bölüm Başkanlığı: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya 

Bölümü Başkanlığı 

            Ders: KMY332 Proje Hazırlama Ve Etik Dersi  

  Öğrenci: KMY332 Proje Hazırlama Ve Etik Dersine kayıtlı öğrencileri. 

 Öğretim Üyesi: : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya 

Bölümü öğretim üyelerini ifade eder. 

İKİNCİ KISIM 

Genel İlkeler 

Madde 4- (1) Proje hazırlanması belirlenen bir konu ile ilgili literatür araştırmasının 

yapılması, derlenen bilgi ve belgelerin sınıflandırılması, bilimsel araştırma projesi yazımı ve 

sunumu gibi bağımsız bir araştırma için gerekli iş paketlerini kapsar ve mevcut bir bilgiyi bir 

alana uygulama, proje yapma ve yapılan çalışmaları rapor etme ve/veya sunma şeklinde 

gerçekleştirilir.  

    (2) Bu ders kapsamında hazırlanan projelerde bilimsel etik kurallarının uyulur. 

     Proje  Konusu ve Proje Danışmanının Belirlenmesi 

Madde 5- (1) Öğrenci ilgili olduğu konuyu belirleyip danışmanı olmasını istediği 

öğretim üyesi ile görüşüp proje danışmanı olmasını talep eder, öğretim üyesinin bu talebi 

uygun görmesi halinde, bahar yarıyılı derslerinin başlamasından önce danışman öneri formu 

doldurularak bölüm başkanlığına teslim edilir. Bölüm Başkanlığı öğretim üyelerine ait 

kotalar aşılmayacak şekilde ders sorumlusu atamalarını yapar. 
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(2) Bahar yarıyılı derslerinin başlamasından önce danışman öneri formu 

doldurularak bölüm başkanlığına teslim etmeyen öğrencilerin danışmanı bölüm 

başkanlığınca belirlenir. 

     (3) Derse proje danışmanı olarak atanan öğretim üyesi, çalışmanın her aşamasında 

öğrenciyi yönlendirir ve rehberlik eder. Öğrenci de, her aşamada danışmanının onayını 

alarak hareket eder. 

     (4) Proje hazırlığını her öğrenci tek başına yapar, projenin büyüklüğüne göre 2 kişilik 

gruplar şeklinde de yapılabilir.  

      Proje Hazırlama ve Etik Dersi Dönemi, Süresi ve Teslimi 

Madde 6- (1) Proje Hazırlama ve Etik dersi 6. yarıyıla ait bir ders olmakla beraber, daha 

öncesinde danışman belirlenip ön çalışma yapılabilir. 

(2) Projenin pdf hali danışman tarafından ilgili dönemin 14. Haftası başında Bölüm 

Başkanlığına teslim edilir. Bölüm Başkanlığı Jüri üyelerini, sunum tarihini ve saatini 

belirleyip ilgili proje dosyalarını jüri üyelerine iletir. 

(3) Hazırlanan proje öğrencinin yürütücü olması şartıyla, Tübitak 2209-A - 

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı veya herhangi bir resmi 

kuruma (Tübitak. Üniversite vb.) sunulur.  

(4) Öğrencinin dersten başarılı sayılması için başvuru yapıldığına dair kanıt ders 

dosyasına eklenmelidir. Eğer not girişleri tamamlanmadan, Tübitak 2209-A projelerine 

başvuru başlamamış ise öğrenci ve danışmanı tarafından imzalanan taahhüt mektubu bölüm 

başkanlığına sunulmalıdır. Ders dosyası teslimi başvuru yapıldıktan sonra hazırlanmalıdır. 

Sunum sonrasında; 

1. Çalışmanın tamamı pdf formatında elektronik olarak (“Proje Hazırlama ve Etik: 

Öğrenci Numarası; Öğrenci Adı ve Danışman)” başlığı altında   

2. İntihal raporu (% 40 oranı aşılmamalıdır),   

3. “Proje Değerlendirme Formu”   

4. Ders İzlencesi 

5. Ders Dosyası Değerlendirme Formu 

6. Tübitak 2209-A proje başvuru çıktısı veya taahhütname 

ile birlikte Kimya Bölüm Başkanlığına teslim edilmelidir veya kimya@erdogan.edu.tr 

adresine gönderilmelidir. 
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Değerlendirme 

Madde 7- (1) Öğrenciler, Bölüm Başkanlığının belirlediği tarih ve saatlerde Proje 

sunumlarını sözlü olarak biri danışman olmak üzere toplam üç jüri üyesine ve davetlilere 

açık olarak sunum yapar.  

       (2) Çalışmanın değerlendirilmesi, “Proje Değerlendirme Form” una göre danışman 

tarafından verilen notun %40’si, danışman dışındaki her bir jüri üyesi tarafından verilen 

notların ise %30’u alınarak yapılır. 

(3) Proje Sunumu belirlenen günde sunulmazsa final notu olarak 0 alınır ve öğrenci 

başarısız sayılır. Sunum yapamamış olan öğrenciler için bütünleme sınav haftasında yeni 

bir sunum günü belirlenir. 

(4) Proje sunumu yapılmaması, belirlenen süre içinde proje taslağının bölüm 

başkanlığına gönderilmemesi veya proje sunumu yapılıp jüri üyelerince değerlendirme 

yapılmış olmasına rağmen proje başvurusu yapılmaması halinde öğrenci dersten başarısız 

sayılır ve final notu olarak sıfır (0) girilir. 

(5) Başarı değerlendirme notu olarak sadece final notu verilir. 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

                                           Genel Biçim ve Yazım Planı 

      Anlatım ve Üslup 

      Madde 8- Çalışma, Türkçe yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Çalışmada 

anlatılmak istenilen konu net olarak ifade edilmeli, uzun ve karışık cümlelerden 

kaçınılmalıdır. Cümleler sade, açık ve uyumlu olmalı, sözcükler iyi seçilmelidir. Cümleler 

ve paragraflar arasında bağlantı iyi yapılmalı, konu dışı ifadelerle bu bağlantı 

koparılmamalıdır. Türkçeye yerleşmemiş yabancı sözcüklere fazla yer verilmemelidir. 

İyelik ifade eden sözcüklerin (yaptım, gördüm, buldum, çalışmamızda, araştırmamızda, 

bilim dalımızda, vb.) kullanımından kaçınılmalı bunların yerine üçüncü şahıs ve edilgenlik 

ifade eden sözcükler (yapıldı, görüldü, bulundu, çalışmada, araştırmada, bilim dalında, vb.) 

tercih edilmelidir. 

 

            Yazım ve Noktalama 

 Madde 9- Bitirme çalışmalarında yazım ve noktalama yönünden Türk Dil Kurumu’nun      

en son yayınlanan Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır (www.tdk.gov.tr) 

      Yazı Tipi ve Şablonu 

http://www.tdk.gov.tr/
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      Madde 10- Hazırlanacak olan proje taslağı 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/2209-a/icerik-basvuru-

formlari  adresinde verilen forma uygun olarak hazırlanmalıdır.  

 

EKLER: 

1. Proje Değerlendirme Formu 

2. Araştırma Önerisi Formu 

3. Taahhüt Mektubu 

4. Danışman öneri formu 
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