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TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YOL HARİTASI
Tezsiz yüksek lisans programı yol haritası öğrenciye, mezun oluncaya kadar geçeceği aşamaları
takip etmesi ve bu aşamalar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, ayrıntılı bilgi için
Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine bakınız.
Önemli Bilgiler ve Dikkat Etmeniz Gereken Hususlar
Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yol haritalarında verilen
süreçlerde dikkat edilmesi gereken azami sürelerin ve bazı hususların gözden kaçırılması
nedeniyle bazen ilişik kesilmeye kadar giden olumsuz durumlarla karşı karşıya kalınmaktadır.
Bu nedenle aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeniz büyük önem taşımaktadır. Aksi halde
oluşabilecek olumsuz durumların sorumluluğu öğrenciye aittir.
Yol haritasını mezuniyete kadar yanınızda bulundurunuz. Yönetmelikte yapılabilecek
değişiklik nedeniyle yol haritasında güncellemeler olma ihtimaline karşı belirli
aralıklarla yol haritasının güncelliğini kontrol ediniz.
İlişik kesilmesi veya olumsuz bir durumla karşı karşıya gelmemeniz için azami süreleri,
aşamaları ve yapılması gereken işleri yol haritasından takip ediniz.
Süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmadığından ilgili formların teslim
edilmesi gereken sürelere dikkat ediniz. Enstitüye teslim edeceğiniz formlarda hata ve
eksik olma ihtimaline karşı enstitüye teslimini son güne ve özellikle mesai saati sonuna
bırakmayınız.
İnternet sitemizdeki duyuruları sürekli kontrol ediniz.
Formlarda ve diğer belgelerde zaman zaman değişiklikler yapılma ihtimali olduğundan
kullanacağınız form ve belgeleri gerekli olduğunda indirerek kullanınız.
Tarafınıza yapılacak bütün bilgilendirmeler e-posta yoluyla yapıldığından, öğrenci bilgi
sistemindeki e-posta adresiniz aktif olarak kullandığınız olmalıdır. Cep telefonunuz ve
e-posta adresinizdeki değişiklikleri öğrenci bilgi sisteminde güncelleyiniz.
İş Akışı
1. İlgili formu internet sitemizden indiriniz.
2. Formu bilgisayar ortamında doldurunuz.
3. Varsa eklerini hazırlayınız.
4. Formdaki imzaları tamamlayınız.
5. Formu ve eklerini enstitü öğrenci işlerindeki ilgili personele kontrol ettirerek onayını
alınız.
6. Formu ve eklerini bölüm sekreterine teslim ediniz.
7. Teslim ettiğiniz formun sonucunu takip ediniz.
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Programın Süresi
Tezsiz yüksek lisans programının süresi kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği
dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az
iki yarıyıl, en fazla üç yarıyıldır.
Danışman Atanması
Tezsiz yüksek lisans programında, ilk yarıyılın başında enstitü bilim dalı kurulunun önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile her öğrenciye bir danışman atanır.
Dönem Kaydı
Danışman ataması yapılan öğrenci, her bir yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarih
aralığında, harç ücretini (II. öğretim için) yatırarak dönem kaydını yapar.
Dönem kaydını yaptırmayan öğrenci, ilgili yarıyılda ders seçemez ve proje teslimi yapamaz.
Dönem kaydı yaptırmayan öğrenciye öğrenci belgesi vb. belgeler verilmez ve öğrencilik
haklarından yararlanamaz. Bu durumlarda geçen süreler belirtilen programlar için öngörülen
azami öğrenim süresinin hesabında dikkate alınır.
Mazereti nedeniyle dönem kaydını zamanında yapmayan öğrenci akademik takvimde belirtilen
mazeretli kayıt tarihi aralığında dönem kaydını ve ders seçimini yaptırabilir (mazeretli ders
kaydı formu)
Dersler
Tezsiz yüksek lisans programı; en az on iki ders ve dönem projesinden oluşur.
Üçüncü yarıyıl sonuna kadar öğretim planında yer alan kredili derslerini ve dönem projesini
başarıyla tamamlamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.
Derslerinin her biri için her yarıyılda bir genel sınav (final) yapılır. Genel sınavda başarısız olan
öğrencilere bir ek genel sınav (bütünleme) yapılır. Genel ve ek genel sınavları için mazeret
sınavı yapılmaz.
Ders geçme notu 100 üzerinden en az 70 puandır. Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için
teorik derslerin %70’ine, uygulama ve laboratuvar çalışmalarının %80’ine devam etmiş
olmaları gerekir. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.
Aldığı derslerden başarısız olan öğrenci, üçüncü yarıyılda dönem projesi ile birlikte kalan
derslerini de alabilir.
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Dönem Projesi ve Savunması
Dönem projesi en erken ikinci yarıyıldan itibaren dönem kaydı yapılırken seçilebilir. Üçüncü
yarıyıl sonunda derslerini ve proje savunma sınavını başarıyla tamamlamayan veya dönem
projesi savunma sınavına girmeyen öğrencinin programla ilişiği kesilir.
Dönem projesini tamamlayan öğrenci, dönem projesi hazırlama kılavuzu ve dönem projesi
şablonu hazırladığı dönem projesini danışmanına sunar. Danışman projenin savunulabilir
olduğuna karar verdikten sonra, danışman dahil üç jüri üyesi belirlenen tarihte toplanarak
öğrenciyi dönem projesi savunma sınavına alır.
Dönem projesi savunma sınavı, projenin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden
oluşur. Savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, projeyi salt çoğunlukla başarılı veya
başarısız olarak değerlendirir. Bu değerlendirme savunmadan sonra üç gün içerisinde
enstitüye tutanakla bildirilir (dönem projesi değerlendirme formu).
Dönem projesi başarısız bulunan öğrencinin azami süreyi doldurması halinde program ile ilişiği
kesilir.
Mezuniyet
Dönem projesi savunma sınavında başarılı bulunarak projesi kabul edilen öğrenci, varsa jüri
üyeleri tarafından istenen düzeltmeleri yaparak danışmanının da onayını aldıktan sonra,
mezuniyet formunu ekleriyle birlikte savunma tarihi itibariyle bir ay içerisinde enstitüye teslim
eder (mezuniyet formu).
Enstitü yönetim kurulu tarafından dönem projesi savunmasında başarılı olan tezsiz yüksek
lisans öğrencisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak
kazanır. Enstitü tarafından düzenlenen diploma sırasıyla enstitü müdürünün ve rektörün
onayından sonra öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından basılarak enstitüye gönderilir.
öğrenciye veya noter vekaleti verdiği şahsa teslim edilir.
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