SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

DÖNEM PROJESİ
Danışman: Danışmanınız programa kayıt yaptırdığınız ilk dönem içinde belirlenecek ve size
bildirilecektir.
Konu Seçimi: Dönem projesi konuları danışmanla iletişime geçerek belirlenecektir. Konu
belirlendikten sonra, bu açıklama ekinde gönderilen “Dönem Projesi Konusu Bildirim Formu”
doldurularak öğrencinin programa kayıt olduğu ilk dönemin sonuna kadar danışmana gönderilecektir.
Konular danışmanınız tarafından Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kurulu’na önerilecek, Kurul onayından
sonra kesinleşecektir.
Dönem Projesine Kayıt: Dönem projeleri ikinci dönem dersleriyle birlikte alınmaktadır. Dönem
projesini ikinci dönem sonunda teslim etmeyen/edemeyen öğrenciler dönem projelerini üçüncü
dönem içinde teslim edebilirler. Bu durumdaki öğrenciler üçüncü dönem projeye tekrar kayıt
yaptırmaktadır.
Dönem Projesinin Teslimi: Dönem projesi değerlendirme sonuçlarının anabilim dalı tarafından
Enstitüye iletilmesi için son gün -güz ve bahar dönemleri için ayrı ayrı olmak üzere- akademik takvimde
belirtilmektedir. Projelerinizi bitirdikten sonra taslak metinlerinizi bu tarihten en az onbeş gün önce
değerlendirme için danışmanınıza göndermeniz gerekmektedir. Danışmanınız düzeltme-ekleme
önerilerini iletince metne son halini verebilirsiniz.
Ödev metni değerlendirmeye alınmadan önce benzerlik programında taranmaktadır. Yaptığınız
çalışmanın internet ortamındaki kaynaklarla benzerlik oranının en fazla %30 olması gerekir.
Metni yazarken şu unsurlara dikkat etmeniz önerilir:
•

Metni kendi cümlelerinizle yazınız.

•

Değiştirmeden metne almanız gereken doğrudan alıntıları “………….” biçiminde çift
tırnak işareti içinde veriniz.

•

Makale, tez, kitap, rapor gibi online erişeceğiniz kaynakların yanı sıra basılı
kitaplardan da yararlanabilirsiniz.

•

Seçtiğiniz konuyla ilgili olarak Google scholar, academia, researchgate, OMÜ
Kütüphane veri tabanı, YÖK Ulusal Tez Merkezi’nden online kaynaklara
erişebilirsiniz.

•

Seçtiğiniz konuyla ilgili olarak OMÜ Kütüphane ya da bulunduğunuz ildeki üniversite
kütüphanelerinden basılı kitaplara erişebilirsiniz.

Dönem projeleri Enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanır. Dönem projelerinin 25-50
sayfa aralığında olması beklenmektedir. Dönem projeleri danışmana gönderilirken, pdf formatında ve
dosya adında öğrenci numarası, adı-soyadıyla kaydedilerek gönderilmelidir.
Dönem projesi, benzerlik raporu alınarak danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilir. Anabilim dalı kurulunca onaylanan dönem projesi, benzerlik raporuyla birlikte
elektronik ortamda ilgili anabilim dalı aracılığıyla Enstitüye teslim edilir.
OMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
http://lisansustu.omu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/53/2020/10/L%C3%9CEE-Tez-Yaz%C4%B1mK%C4%B1lavuzu-2020-31.05.2020.pdf
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TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN ESASLAR
OMÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği: https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/104744

ALTINCI BÖLÜM
Kapsam
MADDE 27
(1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin
uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Örgün öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına devam hususunda 20nci madde hükümleri
uygulanır.
(3) Uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programlarının akademik, idari ve mali işlemleri ilgili
enstitü tarafından; dersler ve sınavlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi tarafından yürütülür.
(4) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on ders
ile dönem projesinden oluşur.
(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans
derslerinden de seçilebilir.
(6) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, (Değişik ibare: RG-18/4/2020-31103) ikinci yarıyıl
sonunda ALES’ten en az 70 puan almak ve ilgili programda not ortalaması en az 80 olmak koşuluyla
ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli
yüksek lisans programına, enstitü kurulunun belirleyeceği kontenjan nispetinde geçiş yapabilirler.
Başvuran öğrencilerin sıralaması ALES puanının %50’si (Ek ibare: RG-18/4/2020- 31103) lisans ve not
ortalamasının %50’si toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Bu durumda tezsiz yüksek lisans
programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin
yerine sayılabilir.
Süre
MADDE 28
(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu
programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan
veya programı tamamlayamayan öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.
Dönem projesi
MADDE 29
(1) Dönem projesi; öğrencinin yüksek lisans ders programında edindiği bilgilerin etkin olarak
kullanılmasına yöneliktir.
(2) (Değişik:RG-18/4/2020-31103) Danışman, öğrencinin dönem projesi konusunu birinci yarıyılın
sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Proje konusu anabilim/anasanat dalı kurulu
kararıyla kesinleşir.
(3) Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem
projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır.
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(4) Dönem projesi derslerle birlikte yürütülebilir.
(5) Dönem projesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kurallarına uygun
şekilde hazırlar. Dönem projesi, intihal yazılım programı raporu alınarak danışman tarafından başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. (Değişik ibare: RG-18/4/2020-31103) Anabilim/anasanat dalı
kurulunca onaylanan dönem projesi, intihal yazılım programı raporuyla birlikte elektronik ortamda ilgili
anabilim/anasanat dalı aracılığıyla enstitüye teslim edilir.

Yarıyıl içi değerlendirme ve yarıyıl sonu sınavları
MADDE 22
Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu, yarıyıl içi sınavının %15’i ile yılsonu/bütünleme sınavında
alınan notun %85’inin toplamıdır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun en az CB (65-69)
olması gerekir.
Program Koordinatörü: Prof. Dr. Nuray Keskin
nekeskin@omu.edu.tr

