
DÖNEM PROJESİ ve YETERLİK SINAVI İLİŞKİSİ

 -  Kütüphane İlişik Kesme Formu doldurulur.

http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/formArsivi/2

 -  Öğrenci Kimlik Kartı iade edilir

 - Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi 

Onay Formu basılı projenin içerisinde 

yer almalıdır.

 - 4 adet karton kapaklı porje ile birlikte 

Tezsiz Yüksek Lisans Yeterlik Sınavı 

Jüri Öneri Formu öğrenci işlerine teslim 

edilir.

 - Daha sonra Enstitü Yönetim 

Kurulunda jüri öneri formunuz 

değerlendirilir ve yönetim kurulu kararı 

çıkartılır. 4 adet proje ve yönetim kurulu 

kararları sizler tarafından jüri üyelerine 

imza karşılığı dağıtılır . 

  -Projeler dağıtılırken size verilen imza 

formuna danışman hocanız tarafından 

sınav günü ve saati yazılır. İlgili form 

Enstitüye teslim edilir.

 


TEZSİZ YÜKSEK LİSANS YETERLİK SINAVI VE MEZUNİYET İŞLEMLERİ 

     Öğrencinin hazırlamış olduğu dönem projesi, dönem projesi dersinin sınav evrakı olarak 

danışman tarafından dönem sonunda Enstitüye teslim edilir. Tüm derslerini ve dönem projesini 

başarı ile tamamlamış öğrenci, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun 

onayı ile en geç 1 ay içinde yaptığı dönem projesi ve aldığı eğitim ile ilgili konularda jüri tarafından 

yeterlik sınavına tabi tutulur.  

                    YETERLİK SINAVI SONRASI 

-Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisinin 1 kez savunma 

sınavına girme hakkı vardır. 

-Başarsız olan öğrencinin kaydı silinir 

-Mezuniyet belgesi için ilgili öğrenci işleri personeli ile 

iletişime geçiniz.

•26 Ocak 2018 son proje 
teslim tarihi  (2016 ve önce 
kayıtlı öğrenciler )   

Dönem projemi 
en son ne zaman 

teslim 
edebilirim? 

•4 adet karton kapaklı proje 
"Dönem projesi bitirme jürisi 
öneri formu"

Proje tesliminde 
neler getirmem 
gerekmektedir?

•En yakın yönetim kurulu 
toplantısından sonra 
projelerinizi ve Enstitü 
Yönetim Kurulu 
kararlarınızı kendinizin " 
Jüri Üyelerine Dağıtılan 
Tezlere Ait Tutanak " ile 
imza karşılığı dağıtmanız 
gerekmektedir.

Projelerimi jüri 
üyelerine ve 

danışmanıma ne 
zaman 

dağıtmam 
gerekiyor.?

İlgili 
Formlar

TEZ 
YAZIM 

KLAVUZU Tezsiz Yüksek 
Lisans 

Yeterlik Sınavı 
Jüri Öneri 

Formu 

TEZSİZ 
PROJE 

ÖRNEĞİ

Dönem 
Projesi 

Bitirme Jürisi 
Öneri Formu

Önemli
• Sıkça Sorulan Sorular

•Proje savunma sınavına (Yeterlik 
Sınavına)Enstitü Yönetim Kurulu 
tarihinden itibaren kararlarınız 
çıktıktan sonra 1 ay içerisinde 
girmeniz gerekmektedir. Savunma 
gününüzü en geç 1 hafta önceden 
size verilen " Jüri Üyelerine 
Dağıtılan Tezlere Ait Tutanak " 
formunu teslim ederek bildirmeniz 
gerekir.

Proje savunma 
sınavına en geç 

ne zaman 
girmem 

gerekiyor? 

•Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tez 
Savunma Odalarında sınav 
başlamadan yarım saat önce sınav 
yerinde olmanız ve öğrenci işlerine 
savunma öncesi ve sonrasında 
mutlaka uğramanız gerekmektedir.

Proje savunma 
sınavı nerede 

yapılır.?  
Savunma günü 

ne yapmam 
gerekir ?

•Proje savunma sınavından sonra 
"Dönem Projesi" dersinin 
kapatılması için danışmanınız ile 
mutlaka görüşünüz.Daha sonra en 
yakın Enstitü Yönetim Kurulunda 
mezuniyetiniz onaylanacaktır. 
Öğrenci işleri personeli ile 
sınavdan sonra yapılan Enstitü 
Yönetim Kurulundan sonra 
görüşüp mezuniyet belgesi için 
randevu almanız gerekmektedir. 
Diploma bir buçuk  sene sonra 
verilir. 

Mezuniyet 
belgesini ne 

zaman alırım ?

http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/formArsivi/2
http://www.sbe.deu.edu.tr/public/document/tezYazimKurallari/tezOrnekGosterim.pdf
http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/formArsivi/2
http://www.sbe.deu.edu.tr/public/document/duyuru/2017/proje_ornegi.pdf
http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/formArsivi/2

