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ASGARİ ŞARTLAR DOKTORA YÜKSEK LİSANS 

1. TEZ ÇALIŞMASI ve UZMANLIK ALAN derslerinden 
en az iki (2) dönem  BAŞARILI olmak. 

2. YAYIN KOŞULUNU sağlamak.* 
3. Enstitü TEZ YAZIM KILAVUZUNA göre tezini           

hazırlamak. 

1. Son TEZ İZLEME RAPORUNUN BAŞARILI bulunması 
koşulu ile en az dört (4) BAŞARILI tez izleme rapor 
dönemini geçirmiş olmak. 

2. YAYIN KOŞULUNU sağlamak.* 
3. Enstitü TEZ YAZIM KILAVUZUNA göre tezini            

hazırlamak. 

*Lisansüstü Eğitim Enstitüsü girişli öğrenciler, mevcut yönetmelik YAYIN KOŞULU şartlarına tabidir. 
*Fen Bilimleri Enstitüsü girişli öğrenciler, kayıt oldukları dönemdeki yönetmelik YAYIN KOŞULU şartlarına tabidir. 
*Sosyal Bilimler Enstitüsü girişli öğrenciler, kayıt oldukları dönemdeki yönetmelik YAYIN KOŞULU şartlarına tabidir.  

Lisanüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili hükümleri gereği belirtilen ve yukarıda zikredilen asgari  şartları yerine getiren 
öğrenciler, ilgili asgari şartları yerine getirdikleri tarihten itibaren, aşağıdaki aşamaları yerine getirmeleri koşulu ile Tez Savunma     
Sınavına GİREBİLİRLER! 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği; 
Madde 37-(6): Öğrenci, tez döneminde iki yarıyıl yüksek lisans tez çalışması ve uzmanlık alan dersinden başarılı olmadan tez savunma sınavına giremez. 
Madde 41-(1): Mezuniyet için yayın koşulunu yerine getirmiş öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tez
ini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. 
Madde 55-(1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrenci; 
a) Tezini Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak, 
b) Son tez izleme raporunun başarılı bulunması koşulu ile en az dört başarılı tez izleme rapor dönemini geçirmiş olmak, 
c) Bu Yönetmelik ile belirlenen doktora mezuniyeti için yayın koşulunu sağlamak, zorundadır. 
(2): Doktora programında  mezuniyet için yayın koşulunu yerine getirmiş öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde   
yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. 
 



UYARILAR 

1. Her aşamada yer alan form ve kılavuzların linkleri çalışmaktadır. 

2. Enstitü Tez Kontrol aşamasına geçmek için AŞAMA-1 dikkatlice okunmalıdır. 

3. Yayın Koşulu şartı için ASGARİ ŞARTLAR sayfasını okuyunuz.  

4. Tez Savunma Sınavı Jüri, Gün ve Saat belirlenmesi aşamasında Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu ve Tez/Proje    

Kontrol Formlarının EBYS üzerinden ABD Başkanlığı üst yazısı ile Enstitüye gönderilmesi gerekmektedir.  

5. Tez Savunma Sınavı aşamasında jüri kararı ile TEZ BAŞLIĞI değiştirilmesi durumunda Tez Başlığı Değişikliği Formu  

doldurulmalı ve Tez Savunma Sınavı Tutanağı ile birlikte EBYS üzerinden ABD Başkanlığı üst yazısı ile Enstitüye            

gönderilmesi gerekmektedir. 

6. Tez Savunma Sınavı öncesi ve sonrası Enstitü Tez Kontrolü aşamalarında aksaklıklar yaşanmaması için Enstitüde      

görevli Araştırma Görevlileri ile öğrencinin irtibata geçerek en az bir   (1) gün öncesinden randevu alması gerekmektedir. 

7. Bu prosedürde öğrenciden talep edilen formların tamamının ıslak imza ile imza altına alınmış olması zaruridir. 

YUKARIDAKİ UYARILARI VE ASGARİ ŞARTLAR SAYFASINI OKUDUYSANIZ BİR SONRAKİ AŞAMAYA GEÇEBİLİRSİNİZ. 



AŞAMA-1 

TEZ ORİJİNALLİK RAPORUNUN ALINMASI 

Kılavuzlar ve Esaslar 

1. Tez/Proje/Sanatta Yeterlik Yazım Kılavuzu 
2. Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Hakkında Uygulama Usul ve Esasları 
3. TURNITIN Kullanma Kılavuzu 

Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Hakkında Uygulama Usul ve Esasları; 
Madde 5-(1): Tez Çalışması Orijinallik Raporu; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kütüphanesinden Benzerlik Tespit Programı kullanımı için kişisel  
hesap alma hakkı bulunan Üniversitemiz öğretim üyelerince, bu hesap üzerinden tez danışmanlığını yürüttüğü öğrenci için alınır. 
Madde 6-(1): Benzerlik Tespit Programı tarafından yapılan işlem sonrasında kaydedilmiş olan sonuç raporunda yüzdelik sayı olarak belirtilen        
‘’benzerlik oranı’’, raporlamaya tabi tutulmuş olan dosyanın ‘’toplam sayfa/karakter/kelime sayısı’’ ve raporlama işleminin yapıldığı ‘’tarih’’ bilgisinin 
yer aldığı sayfalar ile birlikte Enstitü web sayfasındaki formlar bölümünde bulunan Tez Çalışması Orijinallik Raporu öğrencinin dosyasında           
arşivlenmek üzere tezin Enstitü tarafından tez yazım kılavuzuna göre tez savunma sınavı öncesi ve sonrasında (başarılı olunması durumunda) şekil 
yönünden kontrolü öncesinde ibraz edilir. 
(2) Tezin danışman ve jüri üyeleri tarafından intihal kapsamı dışında değerlendirilmesi için Benzerlik Tespit Programı tarafından işlem sonrasında  
verilen raporda belirtilen benzerlik oranı %30’u geçmemelidir. Tek kaynaktan yararlanma oranı ise (mevzuatlar, rapor vb. veri tabanları hariç olmak 
üzere) %10’u geçmemelidir. Rapor oranlarının bu oranların üzerinde çıkması halinde, tezler, bu paragrafta belirtilen oranlar sağlanana kadar tez    
savunma sınavına alınmaz. 
(3) Tez Çalışması Orijinallik Raporu’nda benzerlik oranının %30’un altında olması, tek başına tezde intihal olmadığı anlamına gelmez. Benzerlik     
oranı bu oranların altında olsa bile, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uyulması gerekmektedir. Bu Kanun’a uyulmaması halinde bundan 
doğacak sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir. 
(5) Tez Savunma Sınavı sonunda başarılı bulunan tez çalışmasının (tez savunma sınavı günü veya sonrasına ait) ‘‘Tez Çalışması Orijinallik Raporu’’ 
elektronik olarak öğrenci dosyasında muhafaza edilir. 
 

AŞAMA-1 TAMAMLANMADAN BİR SONRAKİ AŞAMAYA GEÇİLEMEZ! 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/163316
http://w3.bilecik.edu.tr/lisansustu/wp-content/uploads/sites/324/2020/07/Turnitin-%C3%96%C4%9Fretmen-K%C4%B1lavuzu-1.pdf
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/164820


AŞAMA-2 

AŞAMA-1  
TAMAMLANDI İSE ENSTİTÜ TEZ KONTROL 

EVRAKLAR 

YÜKSEK LİSANS 

TEZ ORİJİNALLİK RAPORU FORMU 

TEZ/PROJE KONTROL FORMU 

TEZ ÖN KONTROL (DANIŞMAN ONAY FORMU) 

YAYIN KOŞULU FORMU 

DOKTORA 

TEZ ORİJİNALLİK RAPORU FORMU 

TEZ/PROJE KONTROL FORMU 

TEZ ÖN KONTROL (DANIŞMAN ONAY FORMU) 

YAYIN KOŞULU FORMU 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği; 
Madde 41-(1): Mezuniyet için yayın koşulunu yerine getirmiş öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde         
yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. 
(2): Öğrenci, tezinin savunmadan önce ve düzeltme verilen tezlerde düzeltmeyi yaptıktan sonra tezini danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir ve    
yazım kılavuzuna uygun olduğuna ilişkin görüşü, yayın koşulunu sağladığına dair belge ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ile birlikte ciltlenmemiş 
tezi Enstitüye teslim eder. 
Madde 55-(1): Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrenci; 
a) Tezini Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak, 
c) Bu Yönetmelik ile belirlenen doktora mezuniyeti için yayın koşulunu sağlamak, zorundadır. 
(2) Doktora programında mezuniyet için yayın koşulunu yerine getirmiş bir öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun 
biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. 
(3) Öğrenci, tezinin savunmadan önce ve düzeltme verilen tezlerde düzeltmeyi yaptıktan sonra tezini danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir ve    
yazım kılavuzuna uygun olduğuna ilişkin görüşü, yayın koşulunu sağladığına dair belge ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ile birlikte ciltlenmemiş 
tezi Enstitüye teslim eder 

AŞAMA-2 TAMAMLANMADAN BİR SONRAKİ AŞAMAYA GEÇİLEMEZ! 

Enstitü Tez Kontrolü 
için en az bir (1) gün 
öncesinden randevu 
alınız. 
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AŞAMA-3 

AŞAMA-2  
TAMAMLANDI İSE 

TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ, GÜN VE SAAT ÖNERİSİ 

EVRAKLAR 

YÜKSEK LİSANS DOKTORA 

TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ÖNERİ FORMU 

TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ TEZ ÖN TESLİM FORMU 

TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ÖNERİ FORMU 

TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ TEZ ÖN TESLİM FORMU 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği; 
Madde 41-(3): Yazım kılavuzuna uygunluğu yönünden Enstitüde yapılan inceleme ve varsa eksikliklerin giderilmesinden sonra danışman, 
Enstitünün tezin yazım kılavuzuna uygunluğu yönündeki yazılı değerlendirmesi ile birlikte ABD/ASD Başkanlığı aracılığıyla tez savunma   
sınavı jüri üyesi önerilerini Enstitüye iletir. 
(6) Öğrenci, yazım kılavuzuna uygunluğu yönünde Enstitüde yapılan inceleme ve varsa eksikliklerin giderilmesinden sonra Enstitüden tezi
ni teslim alır ve savunma sınav tarihinden önce yedek üyeler dahil jüri üyelerine tezini ulaştırmak zorundadır. Öğrenci, jüri üyelerine      
gönderilen evrakın teslim belgelerini gerektiğinde Enstitüye ibraz etmek zorundadır. 
Madde 55-(4): Yazım kılavuzuna uygunluğu yönünden Enstitüde yapılan inceleme ve varsa eksikliklerin giderilmesinden sonra danışman, 
Enstitünün tezin yazım kılavuzuna uygunluğu yönündeki yazılı değerlendirmesi ile birlikte ABD/ASD Başkanlığı aracılığıyla tez savunma  
sınavı jüri üyesi önerilerini Enstitüye iletir. 
(7) Öğrenci, yazım kılavuzuna uygunluğu yönünde Enstitüde yapılan inceleme ve varsa eksikliklerin giderilmesinden sonra Enstitüden tezi
ni teslim alır ve savunma sınav tarihinden önce yedek üyeler dahil jüri üyelerine tezini ulaştırmak zorundadır. Öğrenci, jüri üyelerine      
gönderilen evrakın teslim belgelerini gerektiğinde Enstitüye ibraz etmek zorundadır.  

AŞAMA-3 TAMAMLANMADAN BİR SONRAKİ AŞAMAYA GEÇİLEMEZ! 
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AŞAMA-4 

AŞAMA-3  
TAMAMLANDI İSE 

TEZ SAVUNMA SINAVI 

EVRAKLAR 

YÜKSEK LİSANS 

TEZ BAŞLIĞI DEĞİŞİKLİĞİ FORMU 

TEZ DEĞERLENDİRME FORMU 

DOKTORA 

TEZ BAŞLIĞI DEĞİŞİKLİĞİ FORMU 

TEZ DEĞERLENDİRME FORMU 

TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ONAY FORMU 

TEZ SAVUNMA SINAVI TUTANAĞI FORMU 

TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ONAY FORMU 

TEZ SAVUNMA SINAVI TUTANAĞI FORMU 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği; 
Madde 41- (11): Tez savunma sınavı sonunda jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını verir. 
Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Karar jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir. Jüri kararı, ABD/ASD 
Başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. 
Madde 55-(12): Tez savunma sınavı sonunda jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını verir. 
Karar jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir. Jüri kararı, ABD tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bil
dirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. 

AŞAMA-4 TAMAMLANMADAN BİR SONRAKİ AŞAMAYA GEÇİLEMEZ! 
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AŞAMA-5 

AŞAMA-4  
TAMAMLANDI İSE 

ENSTİTÜ SON TEZ KONTROL VE TEZ TESLİM 

EVRAKLAR 

YÜKSEK LİSANS 

TEZ ORİJİNALLİK RAPORU FORMU 

TEZ/PROJE KONTROL FORMU 

TEZ SON KONTROL (DANIŞMAN ONAY FORMU) 

TEZ TESLİM FORMU 

DOKTORA 

TEZ ORİJİNALLİK RAPORU FORMU 

TEZ/PROJE KONTROL FORMU 

TEZ SON KONTROL (DANIŞMAN ONAY FORMU) 

TEZ TESLİM FORMU 

ORCID NUMARALI YÖK VERİ GİRİŞ FORMU ORCID NUMARALI YÖK VERİ GİRİŞ FORMU 

TURNITIN Benzerlik Raporu CD/DVD TURNITIN Benzerlik Raporu CD/DVD 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği; 
Madde 41-(14): Tez savunma sınavından başarılı olan öğrencinin, jüri üyelerinin de önerileriyle son hâline getirilmiş tezini, Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun şe
kilde hazırlayıp ciltlenmiş ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış olarak en az üç kopyasını ve elektronik formattaki üç adet CD/DVD kaydını, tez savunmasına giriş tarih
inden itibaren bir ay içinde Müdürlüğe teslim etmesi gerekir. Bu yükümlülükleri yerine getiren öğrencinin EYK tarafından mezuniyetine karar verilir. EYK talep hâlinde 
teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu süreler sonunda koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik 
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde Enstitü ile ilişiği kesilir. 
Madde 55-(15): Tez savunma sınavından başarılı olan öğrencinin, jüri üyelerinin de önerileriyle son hâline getirilmiş tezini, Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun şe
kilde hazırlayıp ciltlenmiş ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış olarak en az üç kopyasını ve elektronik formattaki üç adet CD/DVD kaydını, tez savunmasına giriş tarih
inden itibaren bir ay içinde Müdürlüğe teslim etmesi gerekir. Bu yükümlülükleri yerine getiren öğrencinin EYK tarafından mezuniyetine karar verilir. EYK talep hâlinde 
teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu süreler sonunda koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik 
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde Enstitü ile ilişiği kesilir. 

Enstitü Tez Kontrolü 
için en az bir (1) gün 
öncesinden randevu 
alınız. 
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