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TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ DERSİ UYGULAMA ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - Bu uygulama esaslarının amacı; Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne
bağlı Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında yer alan “Dönem Projesi” dersinin yürütülmesine ilişkin
koşulları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - Bu Uygulama Esasları; Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında yer alan “Dönem Projesi” dersinin yürütülmesi ile ilgili
koşulların belirlenmesini kapsar.

Dayanak
MADDE 3- Bu uygulama esasları 21 Aralık 2016 tarih ve 29925 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- Bu uygulama esaslarında geçen;
a) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans programlarında, kredisiz, bir yarıyıl süreli, yarıyıl sonunda
yazılı proje ve/veya rapor verilen dersi,
b) Enstitü: Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nü,
c) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü kurulu
tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
ç) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim dalı
başkanlarından oluşan kurulu,
d) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitüde kayıtlı olan lisans ya da yüksek lisans
mezunlarını,
e) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini,
f) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için
enstitü yönetim kurulları tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,
g) Akademik takvim: Lisansüstü eğitimlerde yarıyıl, yaz dönemi, yeterlik ve benzeri tarihleri
içerecek şekilde Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek, ilgili enstitülerce ilan edilen eğitim
dönemini,
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ğ) Anabilim Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü EğitimÖğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde
lisansüstü programı bulunan akademik birimleri,
h) Anabilim Dalı Başkanı: Bu fıkranın (h) bendinde tanımlanan akademik birimin başkanını,

İKİNCİ BÖLÜM
Dönem Projesi Dersine Kayıt ve Değerlendirme
Dönem Projesi Dersine Kayıt

MADDE 5 - (1) Öğrenciler dönem projesine en erken ikinci dönem kayıt olabilirler
(2) Öğrenciler dönem projesi dersini alacağı yarıyılda ilgili öğretim üyesinin grubundan derse kayıt
yaptırmak zorundadır.
(3) Öğretim üyesi başına dönem projesi alacak öğrenci sayısı en fazla beştir ve Enstitü Yönetim
Kurulu’nda, ilgili anabilim dalının özelliği de gözetilerek sayı yeniden belirlenebilir.
(4) Öğrenci bağımsız olarak çalışacağı konuyu ilgili öğretim üyesi ile birlikte belirler ve belirlenen
proje konusu daha önce dönem projesi olarak sunulmamış olmalıdır. Dönem Projesi grup çalışması
şeklinde yürütülemez.
Dönem Projesinin Teslimi ve Sınav Süreci

MADDE 6 - (1) Öğrenci, dönem projesini, kayıt yaptırdığı yarıyıl sonunda, Enstitü dönem projesi
yazım kurallarına göre hazırlayarak dersin öğretim üyesine teslim eder.
(2) İlgili anabilim dalı kurulu tarafından belirlenen üç kişilik dönem projesi sınav jürisi, sunum yeri,
tarihi ve saati 14. haftanın son iş gününe kadar liste halinde Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından
Enstitüye iletilir ve aynı zamanda ilgili anabilim dalı tarafından üniversite öğretim üyelerinin ve
öğrencilerinin katılımına açık olarak ilan edilir.
(3) Dönem Projesi Sınavı, akademik takviminde belirtilen yarıyıl sonu sınav dönemi içerisinde ve
ilgili anabilim dalı kurulu tarafından belirlenen jüri karşısında dönem projesinin sunumu şeklinde
yapılır.

Değerlendirme
MADDE 7- (1) Öğrencinin sunduğu dönem projesi, ilgili öğretim üyesi tarafından Tezsiz Yüksek
Lisans Dönem Projesi Tutanağı doldurularak “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirilir.
Değerlendirme sonucu ilgili sürelerde ilgili öğretim üyesi tarafından sisteme girilir.
(2) Anabilim dalı başkanı tarafından Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Tutanağı, yazım kılavuzuna
göre hazırlanan Dönem Projesi ve orijinallik (intihal) raporu ile birlikte akademik takvimde belirtilen
yarıyıl sonu sınav süreci sonrasındaki ilk üç iş günü içerisinde toplu olarak Enstitüye iletilir.
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(3) Programın gerektirdiği dersleri tamamlayan ve Dönem Projesi başarılı olan öğrenci Tezsiz Yüksek
Lisans Diploması almaya hak kazanır.

MADDE 8- (1) Başarısız olan öğrenci talep etmesi durumunda, takip eden yarıyılda farklı bir
öğretim üyesinin dönem projesi ders grubuna ikinci kez kayıt yaptırır ve yarıyıl sonunda Enstitü’nün
akademik takviminde belirtilen süreler içerisinde dönem projesi çalışmasını sunar. Dönem projesi ders
yürütücüsünün değişmesi durumunda çalışma konusunun değiştirilmesi zorunludur.
(2) Kayıt yaptırdığı yarıyıl sonunda Dönem Projesini tamamlayamayan ve sunumu gerçekleştiremeyen
öğrenci “Başarısız” sayılır. Değerlendirme sonucu ilgili öğretim üyesi tarafından Tezsiz Yüksek
Lisans Dönem Projesi Tutanağı doldurularak “Katılmadı” olarak belirtilir. Tutanak, ilgili anabilim dalı
başkanı tarafından Enstitü’ye gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
MADDE 9- Bu Uygulama Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde; Üniversitelerarası Kurulca
çıkarılan, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ve
Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Geçerlilik Tarihi
MADDE 10- Bu uygulama esasları, 2019-2020 Güz Yarıyılından itibaren geçerlidir.

Yürütme
MADDE 11- Bu uygulama esaslarını Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü
yürütür.
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