
 
 
 
 
 
 

II.ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ İLE İLGİLİ DUYURU 

A) Gerekli Hatırlatmalar. 

1-Üçüncü dönemine giren öğrencilerin dönem sonunda mezun olabilmeleri için, programdaki dersleri (en az 10 çeşit 
ve 30 kredi dersi) başarı ile tamamlayıp, dönem projesini hazırlamak zorundadırlar. 

2- Dönem projesi hazırlayacak  öğrenciler, danışmanlarını en geç üçüncü dönemin başında Öğrenci Bilgi Sistemi 
(OBS)'nden öğrenebilirler. 

B) Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

- Dönem projelerini hazırlayacak öğrenciler, danışmanları ile iletişime geçip dönem projesi konularını belirlemeleri 
gerekmektedir. Çalışmalar danışmanların görüşleri doğrultusunda sürdürülecektir. Dönem projesinin 
değerlendirilmesi danışman tarafından yapılacaktır. 
--- Dönem projesini tamamlayan öğrenciler, Dönem projelerini ve akademik taahhüt belgesini, danışmanlarına teslim 
edeceklerdir.  
 
Danışmanlar tarafından; 
a) Dönem projesi - Tez yazım kurallarına göre yazılıp ciltlenecektir. 
b) Dönem projesi değerlendirme formu (F 68-Enstitü web sayfasında bulunan "Formlar ve Dilekçeler" kısmından 
temin edilebilir). 
 
enstitüye teslim edilecektir.  
 
Derslerini başarıyla tamamlayan, dönem projesini bitiren öğrenciler, Anabilim Dalı Başkanlığınca oluşturulan jüri 
tarafından belirlenen ve ilan edilen tarihte yeterlik sınavına gireceklerdir. Yeterlik sınavında da başarılı olan öğrenciler, 
programı tamamlamış olacaklardır.  
 
Enstitü tarafından herhangi bir eksiklik görülmediği takdirde mezuniyet işlemleri başlatılacaktır. Öğrenciler ilişik kesip 
ilişik kesme belgesini enstitüye teslim ettikten sonra mezuniyet belgeleri düzenlecektir. 
 
Danışman dönem projesi ile ilgili olarak düzeltme verilebilir veya yeni bir dönem projesi konusu belirleyebilir. 
 
 
 

 
Not:  
*Yukarıda belirtilen formlardan herhangi birinin eksik olması yada imzalarda noksanlık tespit edilmesi  

durumunda Geçici Mezuniyet veya Diploma Belgesi  kesinlikle gönderilmeyecektir. 
 
** Mezun olan öğrencilerin mezuniyet belgelerinin gönderilmesinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için 

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'ndeki iletişim bilgilerinin (adres ve telefon numarasının) güncellenmesi 
gerekmektedir. 
 
"ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ  
....... 
MADDE 35 – (1) ....... Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi 
dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem 
projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. . 
Uzaktan eğitim programlarında yeterlik sınavı uygulanmaz. Diğer tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik 
sınavı uygulanabilir....... 
....... 
MADDE 38 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek 
lisans diploması verilir. 
  
 
 

 


