
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ SÜRECİ 

İş Akış Süreci Görev Yetki Ve Sorumluluklar 

 Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün ilgili programlarına kayıt olan öğrencilerin Akademik 
Danışmanı, kayıtlı olduğu anabilim dalı başkanıdır. 

 Öğrenci; Birinci yarıyıl başında Akademik Takvimde ilan edilen tarihlerde güz yarıyılı 
müfredatına göre; İkinci yarıyılın başında Bahar yarıyılı müfredatına göre açılacak olan 
dersler OBS üzerinden seçerek kesinleştirir.  

 Seçilen dersler OBS üzerinden anabilim dalı başkanı tarafından onayladığı zaman süreç 
tamamlanmış olur. 

 Ders dönemi güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldır. Güz ve Bahar Döneminde 5 
seçmeli ders seçilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden o dersin 
ortalamasının 65 olması gerekir. Ders Döneminin azami süresi üç yarıyıldır. 

Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin 
yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. 

 Öğrenci danışman önerisini Anabilim Dalı Başkanlığına Yapar. Anabilim Dalı Başkanlığı 
tarafından Danışman Atamaları ‘Danışman Öneri Formu Anabilim Dalları İçin’ formu ile 
enstitüye sunulur. 

 Dönem projesi dersi konusu, danışman tarafından birinci yarıyıl sonunda belirlenir ve ilgili 
enstitüye bildirilerek enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.  

Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve 
yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. 

Konusu belirlenen öğrenci, dönem projesini hazırlayarak, en erken ikinci yarıyıl sonunda 
danışmanına ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın üst yazısı ile enstitüye teslim eder. 

 -Proje danışmanı, hazırlanan projenin benzerlik raporunu almak üzere TURNITIN 
programına yüklemeli ve raporun 1 adet dijital nüshasını word formatlı olarak ve TURNITIN 
raporunun en alt kısmında yer alan “Benzerlik Endeksi” sayfasına adı, soyadı ve unvanını 
yazıp imzaladıktan sonra öğrenciye teslim etmelidir. TURNITIN benzerlik oranı en fazla %30 
olmalıdır. Tek kaynaktan yararlanma oranı ise %3 ü geçmemelidir. Benzerlik Raporunun 
çıktısı danışman tarafından imzalanmalıdır. 

 

 Dönem projesi dersi, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve 
sonucu Anabilim Dalı aracılığıyla ilgili enstitüye bildirir. 

DÖNEM PROJESİNDE BAŞARISIZLIK  

1-Danışman, öğrencinin dönem projesi dersinin başarısız olması halinde, nedenlerini ilgili 
enstitüye ve öğrenciye yazılı olarak bildirir. Öğrenci başarısız olduğu dönem projesi dersini 
üçüncü yarıyılda tekrar alabilir. 

2- Üçüncü yarıyıl sonuna kadar dönem projesi dersini başarıyla tamamlayamayan 
öğrencinin ilişiği kesilir. 

 Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, bu koşulları yerine getirinceye kadar 
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması 
halinde ilişiği kesilir.  

Mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrencinin mezun olabilmesi için ilişik kesme işlemlerini 
gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ilk aşama Tez Tesliminin tamamlanmış 
olmasıdır. Tez Teslimi sırasında Öğrenci Kimlik Kartının Enstitüye teslim edilmesi 
zorunludur. Daha sonra öğrencinin üniversitemizin diğer birimlerinden de ilişiğinin 
kesilmesi gerekmektedir. 

Teslim Edilmesi Gereken Evraklar 

1-Dönem Projesi Kontrol Formu 

2- Dönem Porojesi Danışman Onay Formu 

3- Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Bilgi, Formu 

Akademik Danışman Ataması 

Ders Kayıt İşlemleri 

Ders Dönemi 

Proje Danışmanın Atanması 

Dönem Projesinin Hazırlanması 

Dönem Projesinin Sonuçlanması 

Mezuniyet 

Ders Kaydının Tamamlanması 

Tez Danışmanın Tarafından Benzerlik 

Raporunun Alınması 
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4- Danışman Onaylı TURNITIN Benzerlik Raporu (danışman tarafından alınacak ve 
imzalanacaktır) 

5- Dönem Projesinin kaydedildiği CD 1 adet. 

6- Dönem Projesinin basılı nüshası 

NOT: Bu evraklar öğrenci tarafından dosya içerisinde Anabilim Dalı Başkanlığına teslim 
edilmelidir. Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından üst yazı ekinde taratılarak asılları da fiziki 
olarak enstitüye sunulmalıdır. 

İlişik Kesme İçin Gerekli İşlemler  

1- Enstitü tarafından verilen öğrenci kimliği 

2- İlişik Kesme Formu 

İlişik Kesme İşlemleri tamamlanan öğrenciler hakkında Enstitü Yönetim Kurulu’nca 
Mezuniyet Kararı alınır ve Enstitü tarafından öğrencinin Mezuniyet işlemleri tamamlanır. 

 

Not: 1- Tezsiz Yüksek Lisans Süreci, tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin 

eğitim – öğretimleri için rehber niteliğindedir. Yüksek lisans süreciyle ilgili olarak Bandırma 

Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 

hükümleri geçerlidir. 

2- Adı geçen formlar için TIKLAYINIZ  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

https://sbe.bandirma.edu.tr/tr/sbe/Sayfa/Goster/Tezsiz-Yuksek-Lisans-Icin-Formlar-903

