
 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN DÖNEM PROJESİ HAZIRLAMA BASAMAKLARI  

Bu doküman, Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencisini Dönem Projesi hazırlama basamaklarını 

hakkında bilgilendirmek amacıyla YÖK ve Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmelikleri esas alınarak hazırlamıştır.  

Öğrenciye programa kayıt yaptırdığı ilk ders dönemin sonuna kadar Dönem Projesi Danışmanı atanır. 

İkinci ders dönemin sonuna kadar öğrencinin proje konusu kesinleşir ve öğrenci üçüncü dönem sonuna 

kadar Dönem Projesini tamamlar.  

Dönem projesini azami süre olan 3 dönemin sonuna kadar tamamlayamayan veya projesini Enstitü Tez 

Yazım Yönergesine uygun şekilde Enstitüye teslim etmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir. 

Öğrenci, program kriterlerini yerine getirdiği takdirde Tezsiz Yüksek Lisans Programından 2 dönem 

sonunda mezun olabilmektedir.  

 

Dönem Projesi Hazırlama Basamakları 

 

1. Enstitü birinci dönemin sonunda Dönem Projesi Danışmanı Tercih Formunu öğrenciye 

gönderir. 

2. Öğrenci Danışman Tercih Formunu doldurur ve istenilen tarihte Enstitüye teslim eder. 

3. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından Dönem Projesi Danışmanı* atamaları yapılır ve Enstitü 

tarafından aynı dönemin sonunda öğrenciye duyurulur. 

4. İkinci ders dönemine başlayan öğrenciye dönem başında Dönem Projesi Öneri Formu 

gönderilir ve teslim tarihi bildirilir. 

5. Öğrenci, proje önerisini Proje Danışmanının takibi altında hazırlar ve formda yer alan onay 

imzaları tamamlanmış şekilde belirtilen süre içerisinde Enstitüye teslim eder.  

6. Enstitü Yönetim Kurulu proje önerilerini değerlendirir, gerekli gördüğü takdirde başlık 

değişikliği yapar, onaylanan şekli ile Dönem Projesi önerisi kabul edilenleri öğrenciye duyurur.  

7. Öğrenci Dönem Projesini, Danışmanının takibi altında, Enstitü Tez Yazım Yönergesine** uygun 

olarak hazırlar ve Danışmanının onayına sunar.  

8. Öğrenci, onaylanan Dönem Projesini, basılı şekilde karton kapaklı iki kopya halinde ve 1 CD’sini 

(word ve pdf formatında),  Tezsiz Yüksek Lisans Proje Teslim Formu (Proje Danışmanı 

tarafından imzalanmış) ile birlikte Enstitüye teslim eder.  

9. Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin mezuniyet kararını alır, diploma işlemlerini başlatır ve 

öğrenci bu karar tarihi itibarı ile programdan mezun olmuş sayılır.   

 

 * Danışman değişikliği talebi olan öğrencinin Enstitü Sekreterine müracaat etmesi beklenir. 

** Dönem Projelerinde Teşekkür sayfası ve İngilizce Özet Sayfasının bulunması zorunlu değildir.  

 

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/23688337/lisansustu_egitim_ve_ogretim_y%C3%B6netmeligi.pdf/8451c3e1-7975-40f1-bc81-3ca01cb288c8
https://cloud.uskudar.edu.tr/assets/uploads/sayfa/17/file/uskudar-universitesi-lisansustu-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi1.pdf
http://cdn.uskudar.edu.tr/uploads/files/2016/11/11/danis-man-tercih-formu.pdf
http://cdn.uskudar.edu.tr/uploads/files/2016/11/11/tezsiz-yukseklisans-proje-oneri-formu.pdf
http://cdn.uskudar.edu.tr/uploads/files/2018/12/24/tasavvuf-arastirmalari-enstitusu-tez-yazim-yonergesi-24-aralik-2018.pdf
http://cdn.uskudar.edu.tr/uploads/files/2016/11/11/tezsiz-yuksek-lisans-proje-teslim-formu.pdf

