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 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

DERS SEÇME İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

(ÖĞRENCİ VE DANIŞMANLAR İÇİN) 

 

Lisansüstü Programların Eğitim Öğretim Süreçleri  

1- Tezsiz Yüksek Lisans Programları Eğitim Öğretim Süreci için tıklayınız. 

2- Tezli Yüksek Lisans Programları Eğitim Öğretim Süreci için tıklayınız. 

3- Doktora Programları Eğitim Öğretim Süreci için tıklayınız.  

A- ÖN BİLGİLER 

1) Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015-2016 Güz dönemi Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma 

İşlemleri, 07 – 11 Eylül 2015 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden online 

olarak yapılacaktır.  

2) Kayıt yenileme durumunda bulunan tüm öğrenciler başlangıçta, Bilecik Şeyh Edebali 

Üniversitesi web sayfasında "Duyurular" kısmında yer alan kayıt yenileme ile ilgili ilan 

edilen güncel kuralları okumalıdırlar. 

3) Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarında kayıtlı olan öğrencilerin, almış 

oldukları bir lisansüstü dersten başarılı sayılabilmeleri için; Yüksel Lisans 

programlarında; en az CC notu, Doktora programlarında ise; en az CB notunu almak 

zorundadırlar. Eğer öğrencinin bu notların altında bir nota sahip dersi varsa ve/veya bu 

ders zorunlu ders ise, aynı dersi ve/veya seçmeli ders ise yerine seçeceği başka bir dersi 

tekrar almak zorundadır.  

4) Tezli Yüksek Lisans programlarında "Seminer" dersi ikinci dönemde açılan ve 

alınması zorunlu olan bir derstir. Tezli Yüksek Lisans programlarına 2015-2016 Güz 

döneminde yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, programın ilk döneminde oldukları için, 

2014-2015 Bahar dönemi girişli öğrenciler için açılan "Seminer" dersini almamaları 

gerekmektedir.  

5) Tüm Lisansüstü programlardaki öğrencilerin bir dönemde alacakları derslerin toplam 

AKTS kredi değeri 30'u aşamaz. Aşmaları durumunda Lisansüstü Eğitim Öğretim ve 

http://sbe.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/TEZS%C4%B0Z%20PROGRAMLAR%20MEZUN%C4%B0YET%20S%C3%9CREC%C4%B0%202013-2014.pdf
http://sbe.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/1.pdf
http://sbe.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/DOKTORA%20PROGRAM%20AKI%C5%9EI%202013-2014.pdf
https://obs.bilecik.edu.tr/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx
http://www.bilecik.edu.tr/Duyuru/DuyuruDetay.aspx?No=885
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Sınav Yönetmeliğinin 27/8 maddesi uyarınca öğrencilerin fazla dersleri ve AKTS 

kredileri silinecektir. 

6) Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü programlarında (Doktora Programları hariç) 

seçmeli bir dersin açılabilmesi için dersin en az 3 (üç) öğrenci tarafından seçilmesi 

gerekir. Bu öğrenci sayısının altında kalan ve açılmayan derslerin listesi 28 Eylül 2015 

tarihinde Enstitü web sayfasında ilan edilecektir. Bu dersleri seçen öğrenciler 28 Eylül-

02 Ekim 2015 tarihleri arasında ders danışmanın yanına giderek açılan ve seçecekleri 

başka derslere kayıtlarını yaptırabilirler. Belirtilen tarihlerde açılan derslere kaydını 

yaptırmayan öğrenciler Güz dönemi için eksik ders seçmiş olacaklardır. 

7) Yüksek Lisans programlarındaki öğrencilerin ders aşamasını başarıyla tamamlayarak, 

tez aşamasına geçebilmeleri için;  

a. Ders aşamasında (Dönemde 30 AKTS sınırını aşmamak üzere) 8 (sekiz) adet 

(seçmeli ve/veya zorunlu) ders ve “Seminer” dersini alıp başarmış olması, 

b. Ders aşamasında aldığı ve başarılı sayıldığı seminer dersi dâhil derslerin 

AKTS kredi değerleri toplamının 60 AKTS'yi bulması, 

c. Genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir.  

8) Doktora programlarında kayıtlı öğrencilerin ders aşamasını başarıyla tamamlayarak 

Yeterlik Sınavı aşamasına gelebilmeleri için;  

a. Ders aşamasında (Dönemde 30 AKTS sınırını aşmamak üzere) 8 (sekiz) adet 

(seçmeli ve/veya zorunlu) ders alıp başarmış olması, 

b. Ders aşamasında aldığı ve başarılı sayıldığı derslerin AKTS kredi değerleri 

toplamının 60 AKTS'yi bulması, 

c. Öğrencinin genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekir.  

d. Yukarda sayılan şartları sağlayan doktora öğrencileri, Enstitü web sayfasındaki 

“Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu” nu doldurup, 09 Ekim 2015 tarihine 

kadar Sosyal Bilimler Enstitüsü, Öğrenci İşleri’ne teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

9) Yukarıdaki 7. ve 8. maddede belirtilen şartları yerine getiremeyen öğrenciler, şartlar 

sağlanıncaya kadar tekrar ders seçimi yapmak zorundadırlar. 

http://sbe.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/EnstituFormlari/DOKTORA%20FORMLARI%20WORD/sbe%20Doktora%20Yeterlik%20S%C4%B1nav%20Ba%C5%9Fvuru%20Formu.doc
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10)  2015-2016 Eğitim Öğretim yılı Güz döneminde Yönetmeliğin ilgili maddeleri 

doğrultusunda tez aşamasından ders aşamasına döndürülen ekli listedeki öğrenciler, daha 

önce alıp almadıklarına bakmaksızın 3 (üç) adet dersi seçerek, yerine işlem yapmak 

zorundadırlar. 

B- KAYIT YENİLEME SÜRECİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 

1) Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü programlarına bu dönem kayıt yaptıran öğrenciler, 

"Öğrenci Bilgi Sistemi"nde Şifremi Unuttum butonuna basarak, gelen sayfaya TC 

Kimlik Numarasını ve sisteme kayıtlı kendi e-mail adresini girmeleri gerekmektedir. 

Daha sonra e-mail hesaplarına gönderilen şifre ile öğrenci bilgi sistemine giriş 

yapabilirler. Öğrenciler bu kısımda ayrıca o dönemin haftalık ders programını da 

görebilirler.  

2) Tüm lisansüstü programlardaki öğrencilerin bir dönemde alacakları derslerin toplam 

AKTS kredi değeri 30'u aşamaz. Aşmaları durumunda Lisansüstü Eğitim Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliğinin 27/8 maddesi uyarınca öğrencilerin fazla dersleri ve AKTS 

kredileri silinecektir. 

3) Yüksek Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, kendileri için açılan kayıt sayfasında 

(yatırılması gerekli ise katkı payı miktarını, üniversite sayfasında belirtilen banka 

hesabına yatırdıktan sonra) ders danışmanlarıyla birlikte belirleyecekleri (seçmeli 

ve/veya zorunlu dersler dâhil) toplam AKTS değeri 30 olan dersleri seçmelidirler.  

4) Tezli Lisansüstü programlarında okuyan öğrenciler Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinin 38/2 maddesi “…Öğrenci, kayıt yaptırdığı her yarıyıl almadığı ve/veya 

başarısız sayıldığı derslerinin olması şartıyla en az iki derse kayıt yaptırmak 

zorundadır…” uyarınca ders seçimi yapmalıdırlar. 

5) Tezsiz Yüksek Lisans programlarında okuyan öğrenciler Lisansüstü Eğitim Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliğinin 46/1 maddesi “…. Öğrenci, kayıt yaptırdığı her yarıyıl almadığı 

ve/veya başarısız sayıldığı derslerinin olması şartıyla en az üç derse kayıt yaptırmak 

zorundadır…” uyarınca ders seçimi yapmalıdırlar. 

6) Doktora programı öğrencileri; ders danışmanlarıyla birlikte belirleyecekleri (seçmeli 

ve/veya zorunlu dersler dâhil) toplam AKTS değeri 30 olan 4 (dört) adet dersi 

seçmelidirler. (Normal dönemindeki öğrenciler katkı payı ödemeyeceklerdir.) 

http://sbe.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/2015-2016%20G%C3%9CZ%20DERSE%20D%C3%96NENLER%20(5).xlsx
https://obs.bilecik.edu.tr/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx
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7) Lisansüstü tezli programlarda üçüncü veya sonrası yarıyılını okuyan öğrenciler, eğer 

aldıkları tüm derslerle birlikte Seminer dersinden de başarılı olmuşlar ve yukarıda "Ön 

Bilgiler" bölümündeki 7. veya 8. maddede belirtilen şartları sağlamışlarsa, ders 

aşamasını başarı ile tamamlamış oldukları için sonraki dönemlerde (Doktora öğrencileri 

için yeterlik sınavını da başarı ile geçtikten sonra) sadece Uzmanlık Alan Dersi ve Tez 

Çalışması seçmelidir. 

8) Öğrenci Bilgi Sistemi’nden kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler, ders/tez 

danışmanına, seçilen dersleri sistem üzerinde onaylattıktan sonra, sistemden almış 

oldukları "Ders Seçim Raporu" çıktısını ders/tez danışmanı ve kendisi imzalayarak 02 

Ekim 2015 tarihine kadar Enstitü Öğrenci İşleri’ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

9) Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin mezun olabilmeleri için 

Dönem Projesi dersi haricinde toplamda 72 AKTS kredi değerinde 12 (on iki) adet 

(seçmeli ve zorunlu) ders alıp başarmış olmaları gerekmektedir. 

10) İşletme (N.Ö.) Tezsiz Yüksek Lisans programında kayıtlı öğrenciler, İşletme (İ.Ö.) 

Tezsiz Yüksek Lisans programından ders seçebilirler.  

11) Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin (Güz Döneminde alacakları 

derslerle birlikte) yukarıdaki 7. maddede ifade edilen değer ve sayıdaki dersi başarı ile 

tamamlamış olması durumunda (yani Güz Döneminde mezuniyet aşamasına gelmiş 

olması durumunda) kendileri adına açılan "Dönem Projesi" dersini seçmeleri 

gerekmektedir.  

12) Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerden Dönem Projesi konusunu 

bildirmemiş olanların, “Dönem Projesi Başvuru Dilekçesi”ni doldurarak 09 Ekim 2015 

tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

13) Arkeoloji Anabilim Dalı “Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi (Ortak Protokol)” 

kapsamındaki öğrencilerin, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Güz 

ve Bahar dönemlerinde toplamda en az 3 (üç) ders alıp başarması gerekmektedir. Bu 

programa kayıtlı öğrencilerin bu dönem açılan, ARK-505B kodlu “Batı ve Orta 

Anadolu’da Çanak Çömlekli Neolitik Dönem”  ARK-503B kodlu “Urartu 

Arkeolojisi” derslerinden kendilerine uygun olanı seçmesi gerekmektedir.  

14) Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programındaki Bilimsel Hazırlık programlarına kayıtlı 

öğrencilerin, programı tamamlamaları için bir akademik takvimde (Güz ve Bahar 

http://sbe.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/EnstituFormlari/YUKSEK%20LISANS%20FORMLARI%20WORD/sbeD%C3%B6nemProjesiBa%C5%9FvuruDilek%C3%A7esiYL.doc
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Dönemlerinde) toplamda 6 (altı) ders alıp, her bir dersten en az CC notuna ve genel 

ortalamada ise 2.50/4.00 aralığındaki bir nota sahip olmaları gerekmektedir.  

15) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan konularda halen tez hazırlamakta olan 

Yüksek Lisans öğrencilerinden, https://tez.yok.gov.tr/ Ulusal Tez Merkezi adresinde 

bulunan “Tez Veri Giriş Formu”nu halen teslim etmeyen öğrencilerin, ilgili formu 

doldurup imzalayarak, 09 Ekim 2015 tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsü, Öğrenci 

İşleri’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde ilgili öğrencilerin Güz döneminde 

tez savunma sınav jürileri oluşturulmayacaktır. 

16) Yüksek Lisans programlarındaki öğrencilerden (Ön Bilgiler bölümündeki 7. maddede 

belirtilen şartları sağlayarak) ders dönemini başarıyla bitirmiş, tez aşamasına gelmiş ve 

kendilerine bu dönem tez danışmanı ataması yapılmış olanların, tez konularını 

belirleyerek https://tez.yok.gov.tr/ Ulusal Tez Merkezi adresinde bulunan “Tez Veri 

Giriş Formu” ve Enstitü web sayfasındaki “Tez Başvuru Dilekçesi” formunu doldurup 

gerekli imzaları tamamlayarak 09 Ekim 2015 tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Öğrenci İşleri’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde adlarına açılmış olan 

"Uzmanlık Alan Dersi" ve “Tez Çalışması” dersleri kapatılarak Güz döneminde bu 

dersleri almamış sayılacaklar ve dönem kaybına uğrayacaklardır.  

17) Yukarıdaki açıklamalar ve bu açıklamaları şematik olarak gösteren eğitim öğretim 

süreçleri doğrultusunda kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmeyen öğrencilerin 

uğrayacakları kayıpların sorumluluğu kendilerine ve Ders/Tez Danışman hocalarına 

aittir.  

ÖNEMLİ HATIRLATMA 

Yüksel Lisans programına kayıtlı olan bir öğrenci, herhangi bir dersten CC ve üzeri, 

Doktora programına kayıtlı bir öğrenci ise CB ve üzeri notları almış ise, takip eden yarıyılda 

başarılı oldukları derslerin yerine başka bir dersi seçmemeleri gerekir.  

Örneğin; Güz yarıyılında “Yönetim-Organizasyon” dersini AA notuyla başarıyla geçen 

bir öğrenci, bahar döneminde aldığı “E- Ticaret” dersini güz dönemindeki dersin yerine 

seçmemelidir. Öğrenci başarmış olduğu dersin yerine başka bir ders seçtiği takdirde, güz 

döneminde almış ve başarmış olduğu “Yönetim- Organizasyon” dersinin not durum belgesine 

eksik ders olarak düşmesine neden olur ve ders dönemini bitirip tez aşamasına geçemez. 

Bundan dolayı eksik dersini tamamlaması için sonraki yarıyıllarda başka bir ders alması 

gerekir. Öğrencilerimizin bu duruma dikkat etmeleri önemle rica olunur.  

 

 

 

 

https://tez.yok.gov.tr/
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezGiris.jsp
https://tez.yok.gov.tr/
http://sbe.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/EnstituFormlari/YUKSEK%20LISANS%20FORMLARI%20WORD/sbeTezBa%C5%9FvuruDilek%C3%A7esiYL.doc
http://sbe.bilecik.edu.tr/IcerikDetay.aspx?No=230
http://sbe.bilecik.edu.tr/IcerikDetay.aspx?No=230
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SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

GÜZ YARIYILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLERİN 

 DERS SEÇİM DANIŞMAN LİSTESİ  

PROGRAM 
DERS KAYIT 

DANIŞMANI 

DÂHİLİ  

(0228)214xxxx 
İLETİŞİM BİLGİLERİ 

KAMU YÖNETİMİ TEZLİ 

YÜKSEK LİSANS 

Yrd. Doç. Dr. 

Hakan OLGUN 
1214 hakan.olgun@bilecik.edu.tr 

 
COĞRAFYA TEZLİ YÜKSEK 

LİSANS 

Yrd. Doç. Dr. 

Taner KILIÇ 
1477 taner.kilic@bilecik.edu.tr 

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS 

Yrd. Doç. Dr. 

Mürsel GÜRSES 
1395 mursel.gurses@bilecik.edu.tr  

İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK 

LİSANS 

Arş.Dr.Gör. 

Yasin ACAR 
1598 yasin.acar@bilecik.edu.tr  

MALİYE TEZLİ YÜKSEK 

LİSANS 

Yrd. Doç. Dr. 

Filiz EKİNCİ 
1537 filiz.ekinci@bilecik.edu.tr  

BANKACILIK ve 

SİGORTACILIK TEZLİ 

YÜKSEK LİSANS 

Doç. Dr. 

Feride 

HAYIRSEVER 

BAŞTÜRK 

Doç. Dr. 

Hüseyin ALTAY 

1304 

1528 

feride.bastürk@bilecik.edu.tr 

huseyin.altay@bilecik.edu.tr  

 

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK 

LİSANS 

Yrd. Doç. Dr. 

Atıl TAŞER 
1520 atil.taser@bilecik.edu.tr  

TARİH TEZLİ YÜKSEK 

LİSANS 

Yrd. Doç. Dr. 

Ahmet 

ALTUNGÖK 

1747 ahmet.altungok@bilecik.edu.tr  

PROTOHİSTORYA ve 

ÖNASYA ARKEOLOJİSİ 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS 

Yrd. Doç. Dr. 

Murat 

TÜRKTEKİ 

1506 murat.turkteki@bilecik.edu.tr  

PARA BANKA VE DIŞ 

TİCARET  TEZSİZ - YL (İ.Ö) 

Arş.Dr.Gör. 

Yasin ACAR 
1598 yasin.acar@bilecik.edu.tr  

KÜRESEL SİYASET VE 

GÜVENLİK  TEZSİZ - YL (İ.Ö) 

Yrd. Doç. Dr. 

Hakan OLGUN 
1214 hakan.olgun@bilecik.edu.tr 

 İŞLETME  TEZSİZ - YL (İ.Ö) 
Yrd. Doç. Dr. 

Atıl TAŞER 
1520 atil.taser@bilecik.edu.tr 

TARİH DOKTORA 

Yrd. Doç. Dr. 

Ahmet 

ALTUNGÖK 

1747 ahmet.altungok@bilecik.edu.tr 


