
T.C. 
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ  

FAZIL BOYNER SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE 
DİYETETİK BÖLÜMÜ “MEZUNİYET PROJESİ” YÜRÜTME VE 

DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ 
 
 
 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin mezuniyet projesi hazırlamalarına yönelik 
kural ve esasları düzenlemektir. 
(2) Bu Yönerge Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü 4 üncü sınıf (7 inci ve 8 inci yarıyıl) öğrencilerini kapsar. 
 
Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu yönerge, Kastamonu Üniversitesi Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
uyarınca hazırlanmıştır.  
 
 
Mezuniyet projesi 
MADDE 3 – (1) Mezuniyet projesi ilgili bölüm tarafından yaptırılır. 
 (2) Mezuniyet projesi, öğrencinin öğrenimi ile ilgili bir konuda bilgiye ulaşarak ve bilgiyi kullanarak 
literatür derlemesi veya araştırma niteliğinde bir proje hazırlayabilme ve vardığı sonuçları bilimsel 
bir şekilde ifade edebilme yeteneğinin kazandırılması amacıyla yapılan “teorik” ve/veya “klinik ya 
da saha uygulamaları” içeren çalışmalardır. 
(3) Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 
Bölümünden mezun olacak her öğrenci Mezuniyet Projesi hazırlamakla yükümlüdür. Öğretim 
elemanı yeterli olmayan birimlerde bölüm kurulu kararı ile öğrenciler ortak proje yapabilir. 
 (4) Kastamonu Üniversitesi Fakülteleri  ihtiyaca  uygun  olarak  “Mezuniyet  Projesi 
Kılavuzu”  yaparlar. Mezuniyet projesi “Mezuniyet Projesi Kılavuzu”  nda belirtilen esaslara göre 
hazırlanır. 
 
Mezuniyet projesi danışmanı 
MADDE 4 – (1) Tüm öğretim üye ve görevlileri mezuniyet projesi danışmanlığı yapar. 
(2) Öğrencilerin danışmanı her sene 3.sınıfın Bahar Yarıyılı (6.yarıyıl) sonunda ilgili bölüm 
başkanlığı tarafından belirlenir. 
(3) Danışman, proje konusuyla ilgili kaynaklara nasıl ulaşılacağı, değerlendirileceği ve proje yazımı 
konularında aktif olarak yer alarak öğrenciye yol gösterir. Proje hazırlanması süresince her hafta 
ve/veya ihtiyaç halinde belirleyeceği ilave zamanlarda öğrenci ile görüşerek proje çalışmasını takip 
eder. 
 (4) Danışmanı öğrenciyi akademik olarak yönlendirir ve izler. 
 
Mezuniyet projesinin konu seçimi ve süreç 
MADDE 5 – (1) Mezuniyet projesi kontenjanları 6. yarıyılda Mayıs ayı başında Bölüm tarafından 
öğrencilere ilan edilir ve mezuniyet projesi yapacak öğrencilere genel bilgilendirme yapılır. 
(2) Mezuniyet projesinin hazırlama süresi iki yarıyıldır (7. ve 8. yarı yıl). 
(3) Mezuniyet projesi konu önerileri danışman tarafından belirlenip 3.sınıfın Bahar Yarıyılı 
(6.yarıyıl) Haziran ayına kadar bölüm başkanlığına iletilir. 
(4) Öğrenci 4.sınıf Bahar Yarıyılında (8.yarıyıl) bölüm başkanlığının belirleyeceği bir tarihte 
“Mezuniyet Projesi Kılavuzu’nda belirlenen esaslar çerçevesinde tamamladığı projesini 



danışmanının onayına sunar, danışman tarafından kabul edilmesi durumunda bölüme ve danışmana 
birer kopya halinde CD’ye kaydedilmiş olarak teslim eder. 
 
Mezuniyet projesinin değerlendirilmesi 
MADDE 6 – (1) Mezuniyet projesinin değerlendirilmesi her iki yarı yılda ayrı ayrı yapılır. 
(2) 7. yarıyıl içi ve 7. yarıyıl sonu ile 8. yarıyıl içi değerlendirme, mezuniyet projesi danışmanı 
tarafından yapılır. Bu değerlendirmelerde, mezuniyet proje danışmanı öğrencinin proje konusunun 
oluşturulması, geliştirilmesi ve ilerleme süresinde yaptığı çalışmaları dikkate alır ve not verir. 
(3) 8. yarıyıl sonu değerlendirmesi, mezuniyet projesi danışmanının önerisi ile Bölüm tarafından 
belirlenen iki öğretim elemanı ve mezuniyet projesi danışmanından oluşacak 3 asil 1 yedek jüri 
üyesinden oluşan kurulca yapılır. Bölümde yeterli öğretim elemanı yoksa, uygun sayı temin 
edilemiyorsa proje sadece danışman tarafından değerlendirir. Başarı notu kurul üyelerince verilen 
notların aritmetik ortalamasıdır. 
(4) Oluşturulan jüri üye listesi 7. yarıyılın sonunda Fakülte Dekanlığına bildirilir. 
(5) Her eğitim döneminde Fakülte Dekanlığınca belirlenen tarihlerde ilgili bölümde öğrencinin sözlü 
olarak sunduğu Mezuniyet Projesini jüri üyeleri değerlendirir ve sonuç danışman tarafından bir 
raporla Fakülte Dekanlığına bildirilir. Öğrencinin aldığı not Mezuniyet Projesi başarı notu olarak 
işlenir. 
 
Yürürlük ve yürütme 
MADDE 8 – (1) Bu Yönerge Kastamonu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte 
yürürlüğe girer. 
(2) Bu Yönerge Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı tarafından 
yürütülür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


