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KESİN KAYIT 

Bilimsel  Hazırlık 

Programı   

Enstitütü/Anabilim Dalınızdan 6 krediden 

az 21 krediden fazla olmamak koşuluyla 

belirlenen derslerinizi öğreniniz. 

BAUNFBE_05:Bilimsel Hazırlık Programı 

Kayıt Formu 

EVET 

HAYIR 

DANIŞMAN ATAMASI 
 Enstitü anabilim dallarında tam zamanlı görevli en az bir tezli yüksek lisans yönetmiş ve en az dört yarıyıl 

bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş öğretim üyeleri arasından 

en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı önerisi enstitüye bildirilir (Madde 37/1). 

BAUNFBE_01_01: Doktora Tez Danışmanı Öneri Formu 

 Tez Danışmanı atanan öğrenci ders kayıt haftasında ilgili döneme ait Uzmanlık Alan Dersini seçer. 

 Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından 

yürütülür. (Madde 37/3) 

DERS AŞAMASI 
7 Ders + SEMİNER = 8 DERS 

 Tezli yüksek lisans ve doktora programında ders aşaması en az iki yarıyıldır. Her yarıyılda öğrenci en az 

iki derse kayıt yaptırmak zorundadır (Madde 19/8) 

 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersinin yüksek lisans programında verilmesi zorunludur. 

Doktora programına kayıtlı bir öğrenci, eğer bu dersi daha önce almadıysa, bu dersi almakla 

yükümlüdür (Madde 19/5) 

 Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans 

derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre 

içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 2.5 genel not ortalamasını sağlayamayan 

öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir (Madde 36/2) 

 Doktora Seminer dersi doktora yeterlik sınavına kadar başarıyla tamamlanması gerekir. 

BAUNFBE_01_02/1: Doktora Seminer  Formu / BAUNFBE_01_02/2: Doktora Seminer Katılım Formu  

YETERLİK  AŞAMASI   
• Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrencinin yeterlik sınavı Nisan veya Ekim aylarında 

olmak üzere yılda 2 kez yapılır (Madde 38/1).  Doktora Yeterlik sınavına girilebilmesi için ilgili 

dönemde ders kayıt sisteminden «Doktora Yeterlik» dersinin seçilmesi gerekir.   

• Yüksek lisans derecesi ile kayıt yaptıran doktora öğrencileri, en geç beşinci yarıyıl sonuna kadar; lisans 

derecesi ile kayıt yaptıran doktora öğrencileri ise en geç yedinci yarıyıl sonuna kadar doktora yeterlik 

sınavına girmek zorundadır (Madde 38/2). 

• Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlıkları tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu 

tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora 

yeterlik komitesinin görev süresi üç yıldır (Madde 38/3). 

• En az ikisi başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve biri başka bir 

yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik sınav 

jürisi doktora yeterlik komitesi tarafından önerilir (Madde 38/4). BAUNFBE_01_03: Doktora Yeterlik 

Sınav Tarihi ve Jüri Öneri Formu 

• Yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, bir sonraki yeterlik sınavı döneminde sınava girmek zorundadır. 

Bu sınava da girmeyen ya da sınavda başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir 

(Madde 38/7). 
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http://fbe.balikesir.edu.tr/fbe/docs/formlar/yeni_formlar/BAUNFBE_05.docx
http://fbe.balikesir.edu.tr/fbe/docs/formlar/yeni_formlar/BAUNFBE_05.docx
http://fbe.balikesir.edu.tr/fbe/docs/formlar/yeni_formlar/BAUNFBE_01_01.docx
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http://fbe.balikesir.edu.tr/fbe/docs/formlar/yeni_formlar/BAUNFBE_01_03.docx
http://fbe.balikesir.edu.tr/fbe/docs/formlar/yeni_formlar/BAUNFBE_01_03.docx
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Yeterlilik Sınav Sonucu  
BAUNFBE_01_04: Doktora Yeterlik 

Sınav Tutanağı 

BAŞARISIZ 

Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenci başarısız olduğu 

bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. 

Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile 

ilişiği kesilir (Madde 38/6) 

BAŞARILI 

TEZ İZLEME KOMİTESİ 
 Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi 

ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur (Madde 39/1) 

  Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka anabilim/anasanat 
dalı içinden ve dışından veya kurum dışından birer üye yer alır. Üyelerin belirlenmesinde, özellikle 
disiplinlerarası nitelikteki tez çalışmalarında, ilgili disiplinin öğretim üyelerinin yer almasına dikkat 
edilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir, ancak izleme komitesi üyesi 
olamaz (Madde 39/2). BAUNFBE_01_05: Tez İzleme Komitesi Öneri Formu 

TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA 
 Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın 

amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak 
savunur. Öğrenci, tez yazım kurallarına göre hazırlanan söz konusu öneri ile ilgili yazılı raporu sözlü 
savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine sunar (Madde 40/1).  Doktora Tez 
Önerisi Savunma sınavına girilebilmesi için ilgili dönemde ders kayıt sisteminden «Doktora Tez 
Önerisi» dersinin seçilmesi gerekir.   

 Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt 
çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt 
çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün 
içinde enstitüye tutanakla bildirilir (Madde 40/2). BAUNFBE_01_06/1: Doktora Tez Önerisi Sınav 
Tarihi ve Jüri Öneri Formu 

BAŞARISIZ 

Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya 

tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni 

bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı 

danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, 

danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay 

içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu 

savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir 

(Madde 40/4) 

Tez Önerisi Savunma Sınavı Sonucu 

BAUNFBE_01_06/2: Doktora Tez Önerisi 
Savunma Sınavı Tutanağı 

BAŞARILI 
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TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTILARI 
 Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, takip eden yarıyıldan itibaren Ocak-Haziran ve 

Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.  

 Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. 

 Tez izleme komitesi toplantıları enstitü yönetim kurulu kararıyla telekonferans yöntemiyle de yapılabilir. 
Karar ve rapor, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından toplantıyı izleyen üç gün içinde tutanakla 
enstitüye bildirilir (Madde 40/5). 

 Doktora tez savunma sınavına kadar ilgili dönemlerde ders kayıt sisteminden «Doktora Tez Çalışması» 
dersinin seçilmesi gerekir.   

 Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin 
Enstitü ile ilişiği kesilir. BAUNFBE_01_07: Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Formu  / 
BAUNFBE_01_08: Doktora Tez İzleme Komitesi  Toplantı Raporu Formu 
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TEZ SAVUNMA SINAVINA GİRİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR 
 Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler:  

EN AZ 7 DERS (21 KREDİ)+ EN AZ 1 SEMİNER + YETERLİK SINAVI+ TEZ ÖNERİSİ + TEZ ÇALIŞMASI ile birlikte en az 240 AKTS       
         Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler: 

EN AZ 14 DERS (42 KREDİ)+ EN AZ 1 SEMİNER + YETERLİK SINAVI+ TEZ ÖNERİSİ + TEZ ÇALIŞMASI ile birlikte en az 300 AKTS            
         (Madde 35/2) 
 Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az dört tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.(Madde 

41/4).  

 Tez savunma sınavına girebilmesi için öğrencinin tezi ile ilgili SCI, SCI-Expanded, ESCI, SSCI, AHCI, 
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca Doçentlik başvurularında kabul edilen alan indekslerinde veya ulusal ya 
da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş en az bir makalesinin bulunması ön şart 
olarak aranır. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır (Madde 41/2). (2017-2018 eğitim-
öğretim yılı güz döneminden önce kayıt yaptıran öğrencilere bu koşulu sağlamak zorunda değildir) 

DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI ÖNCESİ TEZ KONTROL AŞAMALARI 
http://www.balikesir.edu.tr/index.php/baun/birim/fen_bilimleri_enstitusu/menu_alt/1475 

 Bir adet ciltlenmemiş tezin Enstitü tarafından “FBE Tez Yazım Kuralları”na göre uygunluğunun kontrolü 

yapılır  (Madde 41/1). BAUNFBE_06:Tez Yazım Kontrol Formu 
 FBE Tez yazım kurallarına uygun oldu tespit edilen tezin word (doc/docx) veya taranabilir pdf 

formatındaki dosyası fbe.tez@balikesir.edu.tr adresine öğrenci veya danışman öğretim üyesi 

tarafından gönderilir. 

 Yazım kurallarına göre uygun bulunan tezin son hali ile Turnitin İntihal Raporunun DOC/PDF uzantılı 

birer kopyası CD ile birlikte Enstitüye teslim edilir. Bu dosyalar e-posta aracılığı ile Tez Sınav jürilerine 

ulaştırılır.  

DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI  
 Tez jürisi, sınav tarihi, yer ve saati sınavdan en az altı hafta önce, tez danışmanının ve enstitü 

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile jüri üyelerinin uzmanlık 
alanları göz önünde bulundurularak belirlenir. Jüri, üçü tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve 
uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak 
üzere beş asıl ile biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden 
oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir (Madde 41/5).  BAUNFBE_01_09_1: 
Doktora Tez Savunma Sınavı Başvuru Formu  

 Tez jürisi, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan tarihte ve yerde öğrenciyi tez savunma sınavına 
alır. Tez savunma sınavı, sözlü sunum ve soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez savunma toplantıları 
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık 
olarak yapılır. (Madde 28/4) BAUNFBE_01_09/2: Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı / BAUNFBE_01_09/3: 
Jüri Kişisel Rapor    

http://fbe.balikesir.edu.tr/fbe/docs/formlar/yeni_formlar/BAUNFBE_01_07.docx
http://fbe.balikesir.edu.tr/fbe/docs/formlar/yeni_formlar/BAUNFBE_01_08.docx
http://www.balikesir.edu.tr/index.php/baun/birim/fen_bilimleri_enstitusu/menu_alt/1475
http://fbe.balikesir.edu.tr/fbe/docs/formlar/yeni_formlar/BAUNFBE_06.docx
http://fbe.balikesir.edu.tr/fbe/docs/formlar/yeni_formlar/BAUNFBE_01_09_1.docx
http://fbe.balikesir.edu.tr/fbe/docs/formlar/yeni_formlar/BAUNFBE_01_09_1.docx
http://fbe.balikesir.edu.tr/fbe/docs/formlar/yeni_formlar/BAUNFBE_01_09_2.docx
http://fbe.balikesir.edu.tr/fbe/docs/formlar/yeni_formlar/BAUNFBE_01_09_3.docx
http://fbe.balikesir.edu.tr/fbe/docs/formlar/yeni_formlar/BAUNFBE_01_09_3.docx
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Öğrenci en geç altı ay içinde 

gereğini yaparak tezini aynı jüri 

önünde yeniden savunur (Madde 

41/11) 

SINAV SONUCU 
İlgili ABD sınav sonucunu ve varsa 

katılımcı listesini sınavı izleyen 3 gün 

içinde kişisel raporlar ile birlikte 

enstitüye sunar. Tezi başarısız bulunarak 

reddedilen öğrencinin Enstitü 

ile ilişiği kesilir (Madde 41/10). 
KABUL 

DÜZELTME RED 

Tez Savunmasından Sonra Yapılması Gerekenler:  

• Jüri üyelerinin belirlediği düzeltmeler varsa bu düzeltmeler en geç bir ay içerisinde tamamlandıktan sonra 

tezin bir kopyası ciltlenmemiş halde enstitüye teslim edilerek “FBE Tez Yazım Kuralları”na göre 

uygunluğunun kontrolü yapılır. Bu kontrol işlemleri tezlerde hata kalmayıncaya kadar devam edilmesi 

gereken bir süreçtir.  

• Öğrencini tez savunma sınavı sonrasında tezde yapılmış değişiklikleri içeren yeni bir dosyayı 

fbe.tez@balikesir.edu.tr adresine ad-soyad ve mail adresini belirten bilgilerle birlikte göndermesi gerekir.  

Bu dosya kullanılarak alınan ikinci intihal raporundaki bilgiler “BAUNFBE_01_09/4: Doktora İntihal Raporu 

Beyan Formu”  formu Danışman ve öğrenci tarafından ve “BAUNFBE_01_09/5: Doktora Tez Teslim 

Formu” danışman tarafından doldurularak imzalanır ve Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir. 

MEZUNİYET İŞLEMLERİ 
http://www.balikesir.edu.tr/index.php/baun/birim/fen_bilimleri_enstitusu/menu_alt/128 

 Enstitünün belirlediği sayıda yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış kopyaları tez sınav 
tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim edilir (Madde 42/2). 

 Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge”ye 
uygun olarak tezin erişime açılmasına kısıtlama getirilebilmesi için “BAUNFBE_07: Lisansüstü Tez Erişiminin 
Kısıtlanması Formu” Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından üst yazı ile Enstitüye gönderilmelidir. 

 Mezuniyet işlemleri için Enstitüye teslim edilmesi gereken belgeler Doktora Mezuniyet İşlemleri linkine 
tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Mezuniyet için gerekli tüm koşullar 

sağlandı mı? 

EVET HAYIR 

Mezuniyet için gerekli tüm 

eksikler tamamlanmalıdır.  

Enstitü Yönetim Kurulu 

Kararıyla DOKTORA DİPLOMASI 

almaya hak kazanır. 

Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel 

araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına 

gönderilir (Madde 42/4). 

mailto:fbe.tez@balikesir.edu.tr
http://fbe.balikesir.edu.tr/fbe/docs/formlar/yeni_formlar/BAUNFBE_01_09_4.docx
http://fbe.balikesir.edu.tr/fbe/docs/formlar/yeni_formlar/BAUNFBE_01_09_4.docx
http://fbe.balikesir.edu.tr/fbe/docs/formlar/yeni_formlar/BAUNFBE_01_09_5.docx
http://fbe.balikesir.edu.tr/fbe/docs/formlar/yeni_formlar/BAUNFBE_01_09_5.docx
http://www.balikesir.edu.tr/index.php/baun/birim/fen_bilimleri_enstitusu/menu_alt/128
http://fbe.balikesir.edu.tr/fbe/docs/formlar/yeni_formlar/BAUNFBE_07.docx
http://fbe.balikesir.edu.tr/fbe/docs/formlar/yeni_formlar/BAUNFBE_07.docx
http://www.balikesir.edu.tr/site/icerik/fen-bilimleri-enstitusu-1754

