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Ders Aşaması 

Öğrenci bir dönemde en fazla 6 ders (45 AKTS) alabilir. 

En az 60+5 AKTS’yi tamamlayan ve 4 üzerinden en az 3.00 
ortalamaya sahip olan öğrenci ders aşamasını başarıyla 
tamamlamış olur. 

Zorunlu dersler: 

 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri 5 AKTS (ders veya tez 
döneminde alınabilir). Öğrenci bu dersi önceki lisansüstü 
süreçlerinde alıp başarılı olduysa beyan edip muaf olur. 

 Seminer (ders döneminde alınıp başarılı olunmadan tez 
aşamasına geçilemez.) 

 

Tez Ön Kontrol  

Öğrenci tezinin ilk kontrolü için 
aşağıdaki belgeleri 
lisansustutez@bilecik.edu.tr e-posta 
adresine gönderir. Öğrenciye en fazla 5 
iş günü içerisinde dönüş yapılır. 

 1 Adet Tez (PDF Formatında) 
 Tez/Proje Ön Kontrol Formu 
 Orijinallik Raporu Formu 
 Yayın Koşulu Formu 

Tezin, tez yazım kılavuzuna 

uygunluğunun onaylanmasından 

sonra (e-posta onayı) savunma jürisi ve 

sınav tarihi belirlenebilir.  

 

Jüri Önerisi 

Danışman tarafından hazırlanan Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu belirlenen savunma 

tarihinden en az 15 gün önce ABD/ASD başkanlığı üzerinden Enstitüye teslim edilir. 

Tezin Jürilere Teslimi 

 Tez, EYK tarafından onaylanan jüri üyelerine Tez Ön Değerlendirme Formu ile birlikte 

gönderilir. 

Kabul kararı sonrası tamamlanması gereken formlar; 

 Jüri Onay Formu  

 Tez Başlığı Değişikliği Formu (Varsa) 

 Tez düzeltme kontrol formu (Tüm jüriler tarafından doldurulan tez düzeltme kontrol 

formları Enstitüye teslim edilmeden tez ciltleme aşamasına geçilemez) 

Tez Son Kontrol 

Öğrenci, savunma sınavından sonra aşağıdaki evrakların PDF 

formatlarını son kontrol için lisansustutez@bilecik.edu.tr adresine e-

mail ile gönderir. 

 1 Adet Tez  

 Tez Orijinallik Raporu Formu 

 Tez/Proje Son Kontrol Formu 

 Tez Son Kontrol (Danışman Onay) Formu 

Tez Teslimi 

Tez son kontrol sonrası onay alan (e-posta onayı) öğrenci tezini 

ciltletebilir. 

Enstitüye teslim edilmesi gereken form; 

 Tez/Proje Teslim Formu 

 

Tez Enstitü Müdürü tarafından imzalandıktan sonra süreç 

tamamlanır. 

Kabul 

3 ay içerisinde düzeltilen tez tekrar savunulur.  

Tez savunma sınavı sonucu nedir? 

 

Düzeltme 

(tez 

Öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. 

 

DOKTORA/SANATTA YETERLİK SÜRECİ 

Not: E-posta ile Enstitüye gönderilen tüm formların basılı ve ıslak imzalı nüshaları ekleriyle birlikte Enstitüye teslim edilmelidir. 

Önemli Not: Savunma sonrasında öğrenciye sadece 1 kez düzeltme hakkı verilir. 

Yeterlik  

  Ders aşamasını başarıyla tamamlayan öğrenci 

için Yeterlik sınavı başvuru formu hazırlanır ve 

Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu’na ek yapılıp 

Enstitüye gönderilir. 

 Yeterlik sınavı sonucu Yeterlik Sınavı 

Değerlendirme Formu  ile Enstitüye bildirilir. 

 Yeterlik sınavı sonucunda başarılı olan öğrenci 

tez aşamasına geçer. Başarısız olan öğrenci için 

yeni bir yeterlik sınav tarihi belirlenir. İkinci kez 

başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. 

 

Tez Öneri/İzleme 

 Tez aşamasına geçen öğrenci için Tez İzleme Komitesi Öneri Formu 

hazırlanır. 

 EYK tarafından Tez İzleme Komitesi (TİK) onayı alınarak tez 

aşamasına geçen öğrencinin Yeterlik sınavından sonraki 6 ay 

içerisinde Tez Öneri Savunma Sınavına girmesi gerekir. Tez 

Öneri/İzleme Başvuru Formu doldurularak sınavdan en geç 7 gün 

öncesinde Enstitüye gönderilmelidir. 

 Tez Öneri Savunma Sınavından sonraki 3 gün içerisinde Tez 
Başlığı/Konusu Öneri Formu Enstitüye gönderilmelidir. 

 Öğrenci, Tez Öneri Savunma Sınavını takip eden ilk TİK döneminde 

tez izlemeye girmek zorundadır. Tez Öneri/İzleme Başvuru Formu 

her tez izleme sınavı öncesinde doldurulmalıdır. 

 En az dört dönem Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Değerlendirme 

Tutanağı Formu teslim eden, tez çalışması ve uzmanlık alan 

derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci tez savunma sınavına 

girmeye hak kazanır. 

Tez Savunma Sınavı 

 Öğrenciler Tez Savunma Sınavı İlan Formunu savunma sınavı tarihinden en geç 1 hafta 

önce  ABD/ASD ve Fakülte ilan panolarına asmak ve Enstitü web sitesinde yayınlanmak 

üzere lisansustu@bilecik.edu.tr adresine göndermek zorundadır. 

 EYK tarafından belirlenen tarihte jüri önünde öğrenci tez savunmasını yapar. Bu aşamada 

Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu doldurulmalı ve ekiyle birlikte Enstitüye teslim 

edilmelidir. 

Tez savunma sınavı sonucu nedir? 
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