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2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DÖNEM PROJESİ DERSİ 

DEĞERLENDİRME PROSÜDÜRÜ 

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 44/3.maddesi "Dönem projesi 

dersi kredisiz olup öğrencinin mezun olacağı yarıyılda alınır, proje danışmanı tarafından 

başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ABD/ASD başkanlığı tarafından enstitüye 

bildirilir. Dönem projesine iki kez kayıt yaptırıp başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği 

kesilir.” ve 44/4.maddesi “Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi 

dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda dönem projesine yönelik, enstitünün tez yazım 

kılavuzuna uygun biçimde hazırlayacağı yazılı bir rapor vermek zorundadır.”Hükümleri 

uyarınca, Dönem Projesi dersi ile ilgili işleyiş aşağıda belirtilmiştir. 

 

1. Dönem Projesi sunumları 02 – 12 Ocak 2018 tarihleri arasında verilecektir. 

2. Öğrencinin, tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmesi için, Dönem Projesi 

dersinde ilgili Proje Danışmanı’nın uygun gördüğü ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun da 

onayladığı bir konuda yarıyıl sonuna kadar bir proje/rapor hazırlamakla yükümlüdür.  

3. Öğrenci, Dönem Projesi’nin yazım kuralları için Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım 

Kılavuzu’nu esas alır.  

4. Dönem projesi dersi Başarılı (B) veya Başarısız (K) olarak değerlendirilir.  

5. Proje Danışmanı; söz konusu sunum tarihlerini dikkate alarak “BAŞARILI” olarak 

değerlendirdiği öğrencisinin dönem projesini, Enstitü web sayfasındaki “Öğrenci” bölümü 

“Gerekli Formlar” sekmesinin “Yüksek Lisans Formları” başlığı altında bulunan “Yüksek 

Lisans Dönem Projesi Tutanağı”nı, ABD Başkalığına bir dilekçeyle teslim eder. İlgili ABD 

Başkanlığı teslim edilen Dönem Projesi Tutanağı’nı en geç 3 (üç) gün içerisinde EBYS 

üzerinden Enstitüye bildirmek zorundadır. 

6.  Öğrenci “BAŞARILI” bulunan dönem projesinin bir kopyasını spiral ciltli olarak Sosyal 

Bilimler Enstitüsü’nde görev yapan ilgili Araştırma Görevlisine 17 Ocak 2018 tarihine kadar 

şekil yönünden incelenmesi için teslim eder. Öğrenci, ilgili Araştırma Görevlisince şekil 

yönünden incelenip onay verilen dönem projesini, 1 (Bir) kopya ve 1 (Bir) CD olarak bastırıp, 

24 Ocak 2018 tarihine kadar Enstitüye teslim eder. Öğrenci talep etmesi durumunda, kendisi 

ve Proje Danışmanına vermek üzere çoğalttığı Dönem Projesinin ciltlenmiş nüshalarını 

Enstitüye onaylatabilir. 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95819
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95819


7. Danışmanı tarafından “BAŞARISIZ” bulunan öğrenci izleyen yarıyılda Dönem projesi 

dersine tekrar kayıt yaptırır. Dönem projesi dersinden iki kez “BAŞARISIZ (K)” olarak 

değerlendirilen öğrencinin Enstitüyle ilişiği kesilir 
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