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AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1- Bu yönerge, Balrkesir Üniversitesine bağJ-ı Enstitülerin ilgili kanun-
lar, Yükseköğretim üst kuruluşlarrnrn çerçeve yönetmelikleri ve ka-
rarlarr doğruJ-tusunda lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretimi, sınavlar:-
ve bunlara ilişkin diğer çalışmalarr düzenler.

Enstitülerde ]-isansüstü öğretim, lisans kademesi öğretimine dayalı
"yüksek lisans" ve "doktora" öğretimi i]-e sanat da]-]-arrnda yaprlan
"sanatta yeterlik" çalışmalara ve bunlarrn gerektirdiği eğitim, öğre-
tim, bilimsel araşt]_rma, sanatta beceri kazandrrma ve uygulama faali-
yetlerinden o1uşur.

Bu yönergede Balrkesir Üniversitesi ad]- "BAt " olarak krsaltı-]-mrştır.
"Enstitü" terimi ise FEN ve SOSYAL Bilimler Enstitülerini ifade eder-
Anabilim Dalı kavramr bu yönergede ana sanat dalını da içermektedir-

KONTENJANLARIN BELİRLENMESİ
IIADDE 2- Her yıl Kasım ve Nisan aylarının ikinci yarısrnda Enstitüler, bünye-

lerindeki Anabilim Dalr Başkan]-ıklarına, ilan edilmesi düşünü}en li-
sansüstü öğrenci kontenjanlarr ile araşt]_rma görevlisi kadrolarrnr
birer yazr ile sorar- Enstitü Anabi]-im Dalları kendi kurullarrnda
alacaklarr kararlarr, en 9eç Aralrk ve Mayrs aylar:- sonuna kadar (Ek-
l) formuna uygun bir şekilde Enstitü Müdürlüğüne bildirirler-

Enstitü Kurulu, Ocak ve Haziran aylarının ilk yar:-sında kontenjanlar-
la ilgili son şekli karara bağlar.Bir öğretim üyesi en çok beş yüksek
lisans ve üç doktora öğrencisi o1mak üzere toplam sekiz öğrenciye tez
danrşmanı olabilir.

Herhangi bir Anabilim Dalında lisansüstü program açılabilmesi için,
giriş srnavında belirlenen alt giriş notunun üstünde not a]_an öğrenci
sayJ-s]-n]-n beşten fazla olmasr gerekir. Başarrlı öğrenci sayısının beş
veya daha az olmasr halinde, Enstitü Yönetim Kurulu o dalda o yarryıl
için lisansüstü program açmayabilir.

KoNTENJANLARIN İıaıır
II,IADDE 3- Enstitü Kuru]_unca son şekli verilen ].isansüstü öğrenci kontenjanlarr

ve kadrolu araşt:-rma görevlisi kadro]-arr Enstitü Müdürlüğünce süresi
içinde ilan edilmek üzere Rektörlüğe bildirilir-

Lisansüstü öğretim program]- için Rektörlükçe veri]-ecek ilanda; prog-
ramların adlarr, a}ınacak kadrolu ve kadrosuz öğrenci sayrlar]_, son



başvuru tarihi ile sınav tarihi, s]-nav yeri ve varsa diğer gerekli
açıklayrcr bilgiler belirtilir-

KREDİ VE DERS YÜKÜ

MADDE 4- Bir yarıyrllık öğretim süresi içinde hafta}ık bir saat]-ik teorik ders
l(bir), üç saatlik seminer 2(iki), üç saatlik uyguJ-ama ve problem çö-
zi.imü l(bir) kredi saat o]_arak değerJ-endirilir-

Bir öğretim üyesine ]-isansüstü ders]-eri için bir yarryrlda haftalrk
en çok a]-tr kredilikders verilir- Dersler en çok üç kredilik o]_arak
düzenlenir -

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

MADDE 5- Lisansüstü eğitim-öğretim programlarrndaki tiim sınav.]_arrn yazılr ola-
rak yapılmas]_ esast]-r- Ancak bu srnavlar ana sanat dallarrnda yazılr,
uygulamal]- veya her ikisi birlikte yaprlabilir-

Srnavlar 100 (yüz) tam not üzerinden değerlendirilir

Srnav sonuçJ-ar:- ve belgeleri bir protokol ile srnavı izleyen iki iş
günü içinde srnav komisyonunca Enstitü Müdürlüğü'ne teslim edilir-

GİRİŞ KOŞULLARI
MADDE 6- Yüksek lisans giriş s]-navlna katılabilmek için;

a) Aday öğrencinin en az 60 (altmış) puan başarr notu i]-e en az dört
yıll:_k Fakülte veya Yüksekokul diplomasına sahip olmak,

b) Bir aday öğrenci mezun o1duğu farklr Fakülte veya Yüksekokul ile
farklr anabilim dalr lisans diplomasr ile baş vurduğu takdirde bu
adayın program açrlan Anabilim Dalrnda yüksek ]_isans program]-na yü-
rütebileceğine dair, ilgili Anabilim Dalr Başkanlığrnrn olumlu görü-
şü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararrnrn o1ması,

c) Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen koşullarr yerine getirmek gere-
kir.

Aday öğrencilerin kayrt işlemleri ilgili Enstitü tarafrndan yürütü-
1ür.

ql8İş §J§AyI
I{ADDE 7- Adaylar]-n s]-nava tabi tutulacağı konularrn belirlenmesi, s]-nav so-

rularının hazırlanmas]_ ve s]-nav kağıtların:_n değer]-endiri]-mesi Ensti-
tü Yönetim Kurulunca seçilen en az üç kişirik srnav komisyonu tarafrn_
dan yapılrr- Srnav sonuçları (EK-2) formuyla Enstitü idaresine bildi-
1ir.

Yüksek lisans giriş sınavında en az 65 (altmrşbeş) not almak gerekir.



İlan edilmj-ş kontenjanlar, s]_nav komisyonu taraf:-ndan giriş notunun
üzerinde not almış olan öğrencilerin sıra]-anmasr suretiyle dolduru-
lur. Eşit not almrş birden f azJ-a aday söz konusu o.]-ursa srralamadaki
önce]_ik adayları-n ]-isans mezuniyet ortalamasına göre yaprlrr.

Yüksek ]-isans giriş sJ-nav]-n]- kazanan öğrencilerin aday ]_isteleri i]--
gili Enstitü Yönetim Kurulu Kararr ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlü-
ğü tarafrndan ilan edilj_r-

KAYIT
l,tADDE 8- Yüksek lisans s]-nav]-n]_ kazanan adayların kesin kayrtlarr Enstitü Yö-

netim Kurulunun be]-irlediği günlerde yaprlır. Srnavı kazanan adaylar
süresi içinde kesin kayıtlar:-nı yaptırmak zorundadırlar- Belir]_enen
sürede kesin kayıt koşuJ_larrnr yerine getirmeyen veya kaydınr yaptır-
mayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler-

Değişik mevzuat hüki.imlerine tabi o1an personel varsa, bunlar da kesin
kayrt sırasında kendi kurum amirinden programa devam edebileceğine
ilişkin izin belgesi getirmekle yüktiınlüdür- İzin belgesi getiremeyen
aday:-n kesin kaydı yapılmaz ve bu durumda aday kazanrlmış hak iddia-
sı-nda bulunamaz -

DANISMAN TAYİNİ
ı,IADDE 9- Enstitü Müdürlüğü, kesin kayıtlarını yaptırmrş öğrenci listelerini il-

gili Anabilim Dallar:-na göndererek her bir öğrenci için danrşman öğ-
retim eleman:_ önerilmesini ister-

İlgili Anabi]-im Dalr Başkanlrğr Ek-l B'deki çizelgeya bağlr kalarak
danışmanlarr belir]-er ve eğitim-öğretim başlamadan önce Enstitüye
önerir.

Enstitü Yönetim Kuru]-u yüksek ]-isans öğretimine kesin kaydınr yaptı-
ran öğrenciye bir danrşman tayin edir (Ek-3) - Danrşman yüksek lisans
program]-nda görevlendirilen Profesör, Doçent ve Yardrmcr Doçentler,
bunlar bufunınadrğı veya say]-ca yeterJ-i olmadrğı takdirde öğretim gö-
revlisi kadrolarrna atanmış doktoral:- öğretim elemanları arasından
seçilir.

DERSLERİN SECİLMESİ
MADDE 10-Her danrşman, öğrencinin kabu]_ edilmiş o1duğu yüksek lisans program]-

için Enstitü l<urulu kararr ile belirlenmiş olan dersler arasından
alacağr ders]-eri belirler ve Anabilim Dalr Başkanlrğı- aracrlrğr ile
Enstitü Müdürlüğüne bi]_dirir-

Bu dersler iki yarryrla yayılmış o]-mak koşulu ile en az oniki, en çok
otuz kredi değerinde olur.



Enstitüye bağlı Anabi]-im Dalları fakü]-telerdeki bö]-iiın işlevine sahip-
tirler.

öğrencinin alacağ:- derslerin en çok üçte biri, lisans öğrenimi s]-ra-
sında alınmamış olmak koşulu i]-e 1isans derslerinden seçtirilebi]-ir.
Alrrıca ders seçimi danışmanrn önerisi ve Enstitü Yönetiın Kurulunun
KararıyJ-a diğer yüksek öğretim kurumlarında verilmekte olan dersler
arasından da yaptrr:-labilir. Ancak bu dersler öğrencinin o yarryrlda
almakta olduğu kredi saatinin yar]-s]_n]- aşamaz.

Her yarryrl başında öğrencinin a}acağr dersler dan:-şmanr tarafrndan
Anabilim Dalr Başkanlığı kanal_ryla Enstitü MüdürJ_üğüne bildirilir.

DERS BAŞARISI
MADDE 11-Yüksek lisans program]_na alrnan dersler birbirini izleyen iki yar:-yrl

içinde tamamlanrr. Ancak s]-nava girme hakkınr elde edemeyen veya s]_-

nava girip de 65'ten aşağı not alan öğrenciye en çok iki yarıyrl ek
süre tanrnır (Ek-s). Bu süre sonunda da başarrlı olamayan öğrencinin
Enstitü ile ilişkisi kesi]-ir.

Her derse iJ-işkin slnav sonuçları, sJ-nav evrakr bir protokol i]-e Ens-
titü Müdürlüğü'ne ve öğrencinin danrşmanrna bildirilir. Danrşman her
öğrencisi için bir dosya tutar.

TEZ SEÇİMİ
MADDE 12-Öğrencinin derslerini başarryla tamamlamasrndan sonra en çok bir ay

içerisinde danışmanı Ek-6'daki tez bildirim formunu düzenleyerek Ens-
titü'ye iletir- Değişiklik önerilmediği ve onaylanmadığı sürece tes-
lim edilen tez ite bi]-dirilen tez konusunun aynJ_ olması gerekir- Ens-
titü Yönetim Kurulu Kararı ile tezin ismi kesinleşir ve Ek-7 formu
i]-e Anabilim Dalı Başkanlrğrna danrşınana bilgi verilmek üzere bildi-
rilir. Enstitü Yönetim Kurulunun tez konusunu onaylamas]- ile öğrenci-
nin tez aşamasa başlar-

öğrenci, danrşmanı yönetiminde en çok birbirini izleyen iki yarıyıI
içinde deneme ve ince.]_eme nite}iğinde bir tez haz:_rlamak zorundadır.
Sanat dallarında tez yerine bir sanat eseri yaprlabilir-

En az bir yarıyıl geçmeden tez veya sanat eseri teslim edilemez- Ge-
rekli duruınlarda Enstitü Yönetim Kurulu, yüksek lisans öğre$timi top-
]_am altr yarıyrlr geçmeyecek şekilde öğrenciye ek süre verebilir-Süre
konusunda yarıyıl esast:-r. Bir yarryrl kendisini izJ-eyen yarryrlrn
başlama tarihinden bir gün öncesine kadar o]-an süreyi kapsar-

Alınacak ders listesinde en çok iki seminer i]_e öğrencinin tez hazrr-
J-ayacağr bilim da]-ı be]-irtilir (Ek- 4 ) .



Danışman, tez aşamasında Aralık ve Mayıs aylarında birer gelişme ra-
poru (Ek-8) hazırlayarak Anabi]-im Da]-ı Başkanlrğr kanalıyla Enstitü
MüdürJ_üğüne verir. En son gelişme raporunda tezin yazrlmaya başlandı-
ğr belirtilir. Tez,"Tez Yazrm Kuralları" na göre yazıJ-ır. Tezin cilt-
siz 5 nüshası danışmanın yaz]-s]- ile birlikte Anabilim Da]_ı başkanlr-
ğ:-na teslim edilir- Anasanat dalrnda yaptırılan uygulamalr anasanat
eseri ile iJ_gili bir metin öğrenci tarafrndan hazrr]-anrr- Bu metin
resim, dia, çizim vb. araçlarla desteklenir- Bu metnin 5 nüshasr ile
taşrnabilir uygulama anasanat eseri Anasanat dalr Başkan1:-ğına teslim
edi]-ir -

TEZ SAVUNMASI

MADDE l3-Anabilim Dalr Başkanı biri öğrencinin danışmanr olmak üzere altı ki-
şilik aday jüri üyelerinin isimlerini öğrencinin tezleri ile bir]_ikte
Enstitü'ye gönderir.

Enstitü yönetim kurulu önerilen bu isimleri de dikkate alarak biri
danışman öğretim üyesi olmak üzere üç kişilik jüriyi ve yedeklerini
belirler- Enstitü asil ve yedek jüri üyeJ-erine görevlendirme yazrla-
rf-na, tezleri, Ek-t2'yi; Anabilim Dalr Başkanlrğ:-na Yönetim Kuru]-u
Kararrnr, Ek-9'u, Ek-10'u; Danışmana ek-11'i; öğrenciye de Ek-13'ü
gönderir -

Anabilim Dalı Başkanlığı jüri
bir ay içinde s]-nava çağrrrr.
Müdürlüğü'ne bildirir. Ayrıca
için Anabilim Dalı Başkanlığr
Müdürlüğü'ne biJ_gi verir.

üyeleri ile anlaşarak öğrenciyi en geç
Srnav gününü, saatini ve yerini Enstitü
s]-nav ile ilgili tiiın görevlendirmeler
srnavdan en az yedi gün önce Enstitü

Öğrenci 45-90 dakika arasrnda tezini (veya sanat eserini) sözlü savu-
nur. Sanat eseri taş]-namayan bir uygulama ise jüri bu uygulamay]_ ya-
pıldığı yerde değerlendiri]-ir.

Tezin veya sanat eserinin savunmas]- en az 7O (Yetmiş) not ile değer-
lendirilerek başar:_lr bulunınasr halinde tez raporu, kişisel raporlar,
ji,iri üyelerinin ortak raporu, sınavda soru]-an sorular ve ciltlenıniş
üç adet tez (veya sanat eseri uyguJ-amalr ise taşrnabilen uygulama ve
üç adet araştrrma metni) Anabilim Da]-ı Başkanlrğr aracrlığr ile Ens-
Eitü Müdürlüğü'ne gönderilir-

Başarrs:-z1:-k durumunda ise ek süre istem yaz]_s]- ve diğer belgeler
Anabilim Dalr Başkanlığ:_ aracrlığr i]-e Enstitü 'ye bildirilir- Ensti-
tü Yönetim Kuru.]-u öğrenciye bir aydan bir yarıyı]-a kadar ek süre ve-
rebilir.Bu süre içinde öğrenci da ıışman:-n denetiminde gerekli düze]-t-
meleri yaparak düzeltilmiş tezini Anabi]_im Dalr Başkanlığı aracılığ:_
ile Enstitüye teslim eder-



Enstitü miimkünse aynr jüri üyeJ-eri ile öğrenciyi tez savunma s]_nav]_na

alır. Bu srnavda da başar]-s]-z olunması halinde öğrencinin Enstitü ile
ilişkisi kesilir-

DİPLoİvlA
MADDE 14-Başarılı öğrenciye biJ_im ve sanat alanrnrn özelliğine göre ünvanr be-

lirlenen ve Enstitü Müdürü ile Rektör'ün imzasını taşıyan bir diploma
verilir _

DoKToRA

GİRİŞ KoŞULLARI
MADDE l5-Doktora giriş stnav]_na kabul edilebi]-mek için aday öğrencide aranan

koşullar şunlardır :

a) Doktora yapmak istediği Anabilim Dalrndan yüksek lisans diplomasr al-
mış olmak veya sahip olduğu farklr yüksek ]-isans diploması ile baş-
vurduğu Enstitü Anabilim Dalrnın doktora program]"nr yürütebileceği
hakkrnda Anabilim Dalı Akademik Kurulunun olum]-u görüşü ve Enstitü
yönetim kuru]-unun olumfu kararr bulunmak-

b) Yiiksek lisans not ortalaması 100 (Yüz) tam not üzerinden en az 70
(yetmiş) olmak,

c) Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen diğer koşullarr yerine getirmek,

Adaylar başvurularında hangi yabancr di]_den sınava gireceklerini be-
lirtmek zorundadırlar.

SINAV KOMİSYONU
MADDE ]-6-Doktora yabancı di]- ve bilim s]_navJ- için Enstitü Yönetim Kurulunca en

az üçer kişilik s]-nav komisyonlarr oluşturulur- S]-nav günleri, yeri
ve saati Enstitü yönetim kurulu tarafrndan belir]enir-

YABANCI DtL SINAVI
llADDE 17-Yabancı di]- sınav]- İngiJ-izce, Frans]-zca ve Almancı ditlerinden birin-

de yazrlmrş ve adayrn bilim alanı iJ-e ilgiJ-i o1an ikiyüz kelimelik
(yüzde on eksik veya fazlasryla) bir metnin Türkçe'ye iki saat içinde
terciime edilmesi suretiyle yapılrr. Yabancr dilden Türkçe'ye sözlük
ku]_lanrlabilir- Yabancr di1 srnavrnda başarı_lr o1mak için en az 70
(yetıniş) not almak gerekir-

BİLİM SINAVI
MADDE 18-Yabancr dil sınavında başarılı olan adaylar bilim s]-navlna alrnrrlar-

Bilim sJ-nav]_na ilişkin sorularrn hazrrlanması, s]-nav kağrtlarrnrn de-
ğerlendirilmesi ve diğer işlemler bi]-im sanav komisyonu tarafrndan
yapılır.



Biliın s:-navrnda başarılı olabilmek için en az 75 (yetmişbeş) not a1-
mak gerekir.

Sınav komisyonu Ek-2 formuna uygun olarak s]_nav sonuçlarınr- Enstitü
lrüdürlüğüne bi.]_dirir.

Sınav notu s]-ralamasında ayn]- notu alan adaylar:_n srra be]-irlemesinde
yabancr di1 sınav notu esas alınrr- İlan edilen kontenjan sayıs:_ ka-
dar öğrenciye kayrt hakkr verilir. Kontenjan dolduracak sayrda başa-
rılr öğrenci bulunmasa da program açrlabilir-

KAYIT
l,tADDE 19-Doktora s]_nav]-nr kazanan adayJ_arrn listesi Enstitü Yönetim Kuru}u ka-

rarryla kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafrndan ilan edi]_ir. Kaza-
nan adayların kayrtlarr Enstitü Yönetim Kuru.]-u'nca belirlenen günler-
de yapılır- Adaylar kayrt için gerekli beJ-ge]-eri süresi içinde Ensti-
tüye vererek kesin kayrtlarrn]- yapt]_rrrlar.

Süresi içinde kesin kayı-t yaptr_rmayan adaylar herhangi bir hak iddia
edemezler.Kesin kaydını yapt]_rmayan veya yaptJ_ramayanlarrn yerine ye-
dek liste ilan edi]-mez. Çeşitli mevzuat hüktimlerine tabi olan perso-
nel kayrt srrasrnda kendi kurum fğmir]-erinden devam için izin belgesi
getirmek zorundadrrlar- Sözü edilen belgeyi gİtirmeyenler kayıt hak-
]-arınr kaybederler -

DANIŞMAN TAYİNt VE DERS ALMA
IIADDE 2O-Enstitü, kaydrnı yaptığı öğrencilerin listesini ilgili Anabilim Dalr-

na bi]-dirir ve danışman öneri]-mesini ister- İrgili Anabilim Dalı Baş-
kanr Ek-l B'deki çizelgeye bağlr kalarak öğrenciye dan:-şman önerir.Bu
öneri Enstitü Yönetim kurulunda görüşülerek danrşman be]-irlenir- Da-
n]-şman, doktora programında görevli Profesör, Doçent ve Yardımcr Doç-
çentler arasrndan seçilir-

Her yarryıl başında danışman, Anabilim Dalr Başkanı ile birlikte öğ-
rencinin alacağr dersleri belirler. öğrenci en az oniki en çok otuz-
altı kredilik ders alır. Bu formda en az iki, en çok dört seminer ile
tezin yapılacağr Bilim Dal:- belirtilir- Danrşmanrn önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurufu'nun kararr ile öğrencilere başka bir lisansüstü dokto-
ra programında ders aldrrılabilir. Bu derslerin kredi saati, miktarı,
toplam kredi saatinin yüzde ellisini geçemez- Ayrıca, derslerin hangi
üniversiteden alınacağr gösterilir (Ek-4). Enstitü Yönetim Kurulu
onaylayınca bu liste kesinlik kazan:-r-

Doktora progr€ımandaki dersler,öğrenci sayrsına bakrlmaks:-zın,bu prog-
ramda belir]-enen yarryılda açrlrr ve sJ-nav]- o yarryr1 sonunda yapa-
lrr- Seminer sonucu 100 (yüz) üzerinden değerlendiriferek ders gibi
Enstitü' ye bildiri]-ir.



DERS BAŞARISI
MADDE 21-Bir doktora program]- için iJ_gili Enstitü Kurulu Kararr ile belirlen-

miş olan ders yükünün birbirini iz]-eyen en çok dört yarı_yrl içinde
başarr ile tamamlanması gereklidir-

Öğrencinin bir dersten başarrlı sayrJ_abilmesi için o dersten en az 75
(yetmişbeş) not alm:_ş olmasr gereklidir- Öğrenciye ders programJ-n]_

tamamlamasr için üç yarry:_1a kadar ek süre verilebilir.

YETERLİK SINAV Jt RİSİ
!{ADDE 22-Öğrenci, derslerini başarı i]-e taı"namlayınca Anabilim Da]_:- Başkanı, da-

n]_şman öğretim üyesi dışında, ik:iiı. i BAÜ d:-şrndaki diğer tİniversite-
lerden, üçü BAÜ öğretim üyelerinderı olmak üzere beş kişilik aday jüri
üyelerinin isimlerini Enstitü Müdürlüğü'ne önerir- Enstitü Yönetim
Kurulu önerilen bu aday üyeleri dikkate alarak en az üç kişilik ye-
terlik s]-nav jürisi seçer- Danrşman bu jürinin doğal üyesidir.üyeler-
den biri BAü dışındaki üniversitelerin öğretim üyelerinden seçilir-
Enstitü Yönetim Kurulu en az biri BAÜ drşrndaki Üniversitelerin öğre-
tim üyelerinden olmak üzere iki yedek üyeyi de belir]-er- Jüri üyeleri
kendilerine tebligat yapıldığr tarihten itibaren l hafta içerisinde
varsa geçerli mazeretlerini yazr ile Enstitü Müdürlüğü'ne bildirir-
]_er- Mazereti olan üyenin yerine yedeği davet edilir. Bu srnav, öğ-
rencinin derslerinden başarr]-:_ olmasrndan sonra üç ay içinde yaprlır.

Anabiliın Dalı BaşkanJ-rğı öğrencinin danışman]- ve jüri üyeleriyle an-
laşıp sınav gününü, saatini ve yerini beJ_irleyerek Enstitüye biJ_di-
rir- Sınav ve jüri üyeleri ile ilgili her türlü yazJ-şma sınavdan en
az yedi gün önce taınam]-anır. Yeterlik srnavı ile ilgili olarak Ek-14-
15.16.L7 ve 18 formları kullanılır.

YETERLİK SINAVI
MADDE 23-Yeterlik sınavr en az kırkbeş dakika ve en çok doksan dakika o]mak

üzere sözlü veya yaz]_lr olarak yapılır-

Jüri, doktora öğrencisine, öğrencinin bi]-im alan:-ndaki konulara haki-
miyetini, araştırma yapmaya eğilimini be]-irleyecek nitelikte genel
sorular sorar. Jürinin kararı çoğunlukla alrnrr ve bir tutanakla Ens-
titüye bildirilir- Başarısız olma halinde yeterlik s]-nav]- miiınkün ise
aynı jüri tarafından üç ay içinde tekrarlanrr. Başarrsrzlrğrn tekra-
rrnda öğrencinin Enstitü ite iJ-işkisi kesilir.

TEZ SEAİUİ
MADDE 24-Yeterlik sınavın]_ en az 75 (yetmişbeş) notla başaran doktora öğrenci-

sinin durumu Enstitü MüdürJ-üğü'ne bildirilir- Bu form (Ek-18) ile
birlikte; ayrı bir yazı iJ_e öğrencinin tez konusu önerilir. Enstitü
yönetim Kurulu yeterlik s]_nav]- sonucunu ve tez konusunu onaylar. Du-
ruınu Ek-19 ile Anabi]_im Dalı Başkanlığr'na bildirir- Yönetim Kurulu'



nun onay tarihinde tez aşamasrna geçilmj-ş olur-

Doktora tezinin,
a) Bi]_ime yenilik getirme,
b) Yeni ve bilimseJ- yöntem getirme,
c) Bilinen bir yönteıni yeni bir alana uygulama,
niteliklerinin en az birisini yerine getirmesi gerekir

Doktora öğrencisi yeterlik s]-nav]-n]- başarı i]_e tamamlamadan doktora
tezinin savunmasJ-nr yapamaz-

Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, danrşmanı yöneti-
minde en çok birbirini izleyen dört yarryıl içinde doktora tezini ha-
zrrlar. Gerek]-i hallerde doktora öğretiminj_n toplam onbir yarıyrlda
tamamlanacağı esasına göre Enstitü Yönetim Kurulu, Anabilim Dalrnın
gerekli süre istem yazJ-s]_na istinaden öğrenciye ek süre verebilir.Sü-
re konusunda yarryıl esast:-r (Ek-5) -

Öğrenci tez aşamasrnda en az bir seminer verir- Semj-ner sonucu, Ana-
bilim Dalr Başkanlığrnca Enstitü'ye bildirilir. danrşman, tez süre-
since Aral:-k ve Mayıs ayJ-arında birer geJ_işme raporu (Ek-8) hazrrla-
yarak Anabilim Dalı Başkanlrğı aracrl:-ğı ile Enstitü Müdürlüğü'ne
gönderir- En son raporda tezin tamamlandığı ve yazılmaya başlandrğı
belirtilir.

İki yarıyıl geçmeden tez teslim edi]-emez - tez tamamlanrnca "Tez Yazım
Kural.]-arr" dikkate alınarak, çoğaltılır. Öğrenci, danışmanr ile bir-
likte Anabilim DaJ-ı Başkan]_na ciltsiz beş nüsha tezi teslim eder-Ana-
biliın Dalı Başkanf_, Dan.]-şman]- ile birlikte yeterlik srnav jürisi se-
çiıninde olduğu gibi danrşman üye dışında beş kişilik aday jüri üyele-
rini be]-irler (Madde 22) - Anabilim Dalı Başkanı adayın tez]_erini de
ekJ-eyerek önerilecek jüri üyelerini Enstitüye bildirir.

TEZ SAVUNIİ{A

MN)DE 25-Tez (veya sanat eseri) teslim edildikten sonra Enstitü Yönetim Kurulu
üadde 22'de olduğu gibi sınav jürisini belirler.Dan:_şman bu jürinin
doğal üyesidir. Diğer 2 öğretim üyesinden bir veya ikisi BAü drşında-
ki üniversitelerin öğretim üyelerinden seçilir- Enstitü, jüri üyeleri-
ne görevlendirme yazalaranr, tezleri, Ek-].2'yi; Anabilim Dalı Başkan-
1ığr'na Yönetim Kurulu Kararrnı, Ek-]-0'u Ek-20'yi; Danışmana ek-1l'i;
öğrenciye Ek-]-3'ü gönderir.

öğrenci, belir]-enen gün ve saatte jüri önünde tezini savunur.Savunma-
dan sonra jüri üyeleri i]_e öğrenci arasrnda soru sorma ve cevap verme
zaman]_ ayrılabilir-Sanat eseri taşınmayan bir uygulaına ise jüri uygu-
laınalı sanat eserini yerinde ince]er.



Tez (veya sanat eseri) başarılı bulunmuş ise, en az 75(yetmişbeş) not
ile değerlendirilir.

Tez raporu, sınavda soru]-an sorular, kişisel raporlar, jüri ortak ra-
poru, cilt]-enıniş üç adet tez ve tezin geniş bir özeti, bir yazr ile
Enstitü Müdürtüğü'ne gönderilir- Tezi (veya sanat eseri) kabul edi]_-
meyen aday bir yıl içinde yeni bir tez (veya sanat eseri) ile veya
eski tezini düzelterek müracaat edebilir- Miiınkünse aynr jüri yukarrda
belirtilen işJ_emleri yeni veya düzeltilmiş eski tez hakkrnda yapar.
Yeniden red kararı verilmesi halinde öğrencinin Enstitü ile ilişkisi
kesilir.

DtPLoMA
MN)DE 26-Tez veya sanat eseri başarıl:- bulunan öğrenciye, bilim veya sanat

dalrnrn özeJ-liğine göre verilecek ünvanı beJ-irleyen ve Enstitü Müdü-
rü ile Rektörün imzasrnr taşıyan bir diploma verilir.

ORTAK HÜKÜMLER

MAZERETLER
II1ADDE 27-öğrencinin sağt:-k raporu ile mazeretli sayrlabilmesi için, hastalığı-

nı BAtİ Mediko Sosyal Merkezinden, bunun miimkün olmadrğr zorun]u ha]_-
lerde tam teşekküllü resmi bir sağlrk kurumundan alrnacak bir rapor
ile belgelendirmesi ve bu raporun Enstitü Yönetim Kurulu'nca kabul
edilmesi gerekir- Sağ}:-k mazereti Enstitü Yönetim Kurulu'nca kabul
edilen öğrenci, rapor süresince ders]-ere devam edemez ve srnavlara
giremez.

Öğrenci, haklı ve geçerli nedenlere dayanan mazeretinin bitiminden
bitiminden itibaren en geç üç gün içerisinde durumunu açıklayan di-
lekçesini ve mazeretini kanrtlayan belgelerini Enstitü Müdürlüğü'ne
teslim etmek zorundadrr- Kabu]- edilen mazeretin öğrencinin öğretim
siiresine etkisi Enstitü Yönetim Kuru]_u'nca, bu süreye ihtiyaç duyul-
duğu zaman değerlendirilir.

zİNLER
IIADDE 28-Araştrrma görevlisi kadrosuna atanın]_ş lisansüstü öğrencileri hariç

olmak üzere, öğrenimine kabu] edilebilir bir sebeple ara vermek zo-
runda bulunan veya eğitim-öğretime katkıda bulunacak üniversite dışı
burs, araşt]-rma gibi o1anakları sağlayan öğrenciler danrşman]_n ve
Anabilim Dalı Başkanhğrnrn uygun görüşünü a]-mak koşuluyJ-a Enstitü
Yönetim Kurulundan bir yrla kadar izin isteğinde bulunabilirler-

Gerekli hallerde bu süre Yönetim Kurulu kararı- ile uzatrlabilir.An-
cak kendisine izin verilen öğrencinin bu izni, acil nedenler drşrn-
da, karar tarihini takip eden yarıyrldan itibaren başJ_ar- İzin süre-



si sonunda öğrenci Enstitü Yönetim Kuru]_u'nun olumlu kararr ile kay-
dını yenileyebiJ_ir.

Lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışrna gönderi]_en ve geçerli ma-
zereti nedeniyle süresi içinde eğitimini tamamlayamayarak geri dönen-
]-er Anabi]-im Dalr Başkanı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kuru]_u'nun
Kararr ile öğrenciliklerine devam edebilirler.

Öğrenciler, asker]-ik görevleri nedeni ile izinli sayrlrrlar.

İzin süresi sonunda dönmeyen veya kaydr yenilemeyenferin öğrenciJ-ik
statüleri sona erer-

YETKt
MADDE 29-Enstitü'de öğretim program]-arrndaki farklrlrkların gerektirdiği konu-

1ar ile bu yönergede yer almayan öğretim ve sınavlara ilişkin diğer
konular, Enstitü Kurulu'nun Kararı ve BAtİ Senatosu'nun onay]- ile dü-
zen]-enir. Ayrrca BAÜ Senatosu uygulamaya ilişkin düzenleıneleri doğru-
dan yapabilir.

YtİRüRLüK VE YüRt Tİ{E

MADDE 30-Bu yönerge Ba.]-rkesir Üniversitesi Senatosu'nun 24.06-1993 gün ve 9316
sayıl:- oturumunda görüşülüp kabul edirdiği tarihte yürürlüğe girer.

İ{ADDE 3].-Bu yönerge hüki.iınlerinı ilgili Enstitü Müdürü yürütür -



iLGI

Ek-1
Anabilim Dalı'run Enstitu'l,e Konıeırjan Bildirme Forınu

Konu : Koııtenjaıılar

Enstirusu lı{udürluğu'ııe

İ|gi vazııuzla bitdirilmesi istenen kontenjaıılar, Akademik Bolfun Kurulumuzun

... gunlu toplanusında ele alıırmış ve asağıdııki gibi Lıelirlenmiştir.

Bilgilerinize arz edeıim.

A.IJ.D.I]şk.

Ek-lA

Düzeyi T.C. Varaııdaşı Yabancı Uyruklu Duşunceler

yuksek Lisans

Doktora

a Görevlisi

Da,ecesi

Y,ı:ksek Lisans

yüksek Lisans

Dokıora

Dokcora

Doktora



Ek- 18

Anabiliın dalımızclaki oğretim ul,cleri ile hn.len danışmanlık yaptıklıı: cirenci sayılan ve ı,eni

alınacal: oğrenı;ileriır ol ası d agılı mı asağ ı d a kj g ibi dir.

ögreıiın üyesi

\,Ievcut ögrenciler Ye- -i_:ııcak Ogıtnciler

1'. Lisırns Dokıora Y - :s:ns Dokıora

'I C) P [, A i\,1



Ek_-J

Yuksek Lisans ı Doktora. (iiris Sınavı Formu

1 Enstıtusu

Anatıilim Dalı

Sınaı, Tarihi : . .. ..

ruRl UYESi

Sonuç

ruRI [jYEsl

Sıra

No

t)grenciıin Adı Soıadı Sınav Noıu

Rakzunla Yazry-ia

JL'Rl trYF]SI



frk.3

],. (:.
BAIIKESİR ; UN IV ERSI,[,E*SI

MUDURLUGU

Sarı
Koııu

B. 30 . zi.Ulu"O'.cI.OO .oo/ 35o/
Daruşınaıılık

.{N.{BlLiN{ DAl"I B.\ŞK,\NI.I(;I ].],\

,.\nabiliın Dalıııız ffiEiiE{ ı Yuksek [.isans oQreııcisi
ın Danışman.lı$ına .. ... , .].: _ 

:":] ll...'no,rrr,rrrr.sa)-|lı 
lonetiİn-Kurulu Karan ite..

Durumuıı ogrencive ve L)an,ısınaıııııa. telıliğini ve qeregini ıica ecleri.m.

Müdür



4-

Tezjıa Yapılacağı Bilim Dalı. : ....

Tarih

Anabitim Dalı Başkanı

ögretim

İ]]zeyj Dşsi Veren Oğreti,n Üyesi Dersin Acıldığı üniverşte

Ek-4

BILIMLERİ ENSTITUSU

ANABILİM DALI

BlLl},I DALI

Sayı :

Konu:

§i liınt gıi En$inısu Mı.ıdurlügü'ne,

Anabiüm Dalımız Doktora i Yuksek Lisans öğrencisi

19.. l L9., Ogretim yılı, guz l balıar yarıyılııdaalacagı dersler şağtdagosterilmişir.

Bilgilerini z e atzüeıım.

Dersin Kodu Adı T+P

1n

Il-

,)-

3- ..,.

D anı şm an

,-.o



.r,f
ıAırrşsİR ÜNİVERslrısl rErız6İı_lııı-rnl eıısrlTusu

Adı

Soyadı
Danışmanı

D. Yeri, Yılı tnsl. 0iriş Tarihl

Ana Adı lisans [stil Pıogram

, Fotoğraf

Babh Adı [isans derecesini lldığı
lJniwısitg

Medeni Hali t. Iiıans dırecesiıi
Aldığı Ünlvenito

Dini

iıi, lıçesi
naiml ltimeıgihı

llı. nya I(öyü

Adresi

Cilt No.

Burs, l(ıedi w!ı
lş dııımuSahiie No,

Tabiyeti 0isiplin ,$uçu

Baba'Mesleği (imlik karıı

Bağlı olduğu As. Şb.si tnsl. 0iploma llo.

ı
Askerlik Tecil

Doktora Tezi

yönetim Kurulu Kararları öin-; 
" "L- 'i\li1'- ı'<''"sJ

§ı

Sonuç : Y. I,isans derecesini aIü
Doktora derecesini aldı

. Nakli yapıtdı

lıışığı kesildi

ı
ı
ı
ı

l

l

Yüksek Lisans Tezi



i

DERSİN

!ğ
> E

lI

DERslN

E

e
o

E E

Kodu Adı Kodu Adı

I

i

|-

i

I

l

t

t,,\\-

I

IVtıİ

l



Ek-5

Bll.tMLERI ENSTİTüSü

MUDÜRLUĞU

Sayı :

Konu :

B. 3o..?ı..:u,tjuı Q.?6t; oo .oo-35o/

Ek sure.

ANABILİM DALI BAŞKA}{LIGI' N;\

İLGl

itgi ya^flü Ensıitu Yoneıim Kurulu'nun . .... .: .. gun ve ....

ıoplanııında goruşulmu ştur.

.A.nabitim Dalrnız Yuksek l,isans ,ı Ftrkror,aprogram,. ögrencilerinden . . ,.,...

yatıyıI ek sure verünesinin uygun olduğuna karar verilmişir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Müdür ' -,-,'u

.. ,.. .. sayılr

,...'e "Li.saıısustu Ogretim Yonetmeligi'nin ,..,.. maddesi gereğince.......

,r. C.

BAT,IIGsİn unıvERSİTESİ



Ek-6

BILIİVILERİ ENSTITUSU

TEZ TESBIT FOR],,it]

Oğrencinin Adı-Soyadı : ....

AJ,abilim/ Bilim Dalı ,. .,..

T ez Dlzeyi(Yüksek Lisans/Doktnra) :

Tezin konusu

Danışınan

Uyguıdur

Aıabilim Dalı Başkanı

..l,.l19,.
(trıza)

Uygundur
Enşıitu Muduru

UlEundur

Dekan

,.l.. l19.

(i.ınza)

t .. l 19,.

(İmza)

..i.. l|9..

i .. ! |9.. urihli Yonetim KuruJunca kabul edilmistir.

c,q-



li

Salr1

Konu

, _Ek-7

T. C.

BA1IKESİR UNİVER.SİTESİ

BİLİMLERİ ENSTİTÜSU

MÜDURLUÖU

3o 30. 2.Uıu.o.cl. oo.oo.35o/'

]t\X]ç{ffiÜOq6İüO(
Tez Konusu

BAL]KESIR._..+r

ANABİLıM DALI BAŞKANLIĞi,NA

lLGl : say]. vo tarih]:L yazLnt?J.

llgi yaanız Ensdru Yonetim Kurulu'nun sııyl ve :'.. . .. ... . . .. tarihli

toİlanıısında g örüşütmü ştlif .

Anabiim / Bilim Dalıruz Yuksek Lisails ogrencilerinden

almaş gereken kredileri tamamlaOıgı aıılaşıldığından "Lisanstistü Öğretim Yoneımeliği" niı 8. maddesi

. ?I=!liTi}lI . ,

konulu teze başlaniasının uygun otduğuoa kırar verilmiştir.

. Bilgilerinizi rica ederim.

1n

i

],{üdür

--'-

l





Ek-8

BİLİMLERİ ENSTITUSü . ANABıLIM DALI

TEZ cELlŞTlRME RAPORU

Ogtenci

Duzelt

Tezin konusu

Teze Başlarna Tarihi

Bir önceki Rap.Tarilıi

Gelişıne Raporu Tarihi

Gelişme Raporu No

ÖGRENCİNİN TEZl İLE İLCILI ÇALIŞIÜASINDAKi GELİŞME

Tez Daruşmaıı



Ek-9

T. C:

BAş,I iffi §İR UN İ v ERSI,I,ESl tslLIMLERl ENSTIIL]SU

YUKSEK LİSANS ADAYLARI lÇrİN

TEZ RAPORU

Tez Konusu Veıildigi Gun Başan Duruınu

Daruşirı ",..

Jüri Uyeh, Juı:i Uyeşi Juri Uyesi

Not : - 3 ııusha doldurulacaktır.
- Juri uyeleriniıı isimleri ıdıııııı Llıüversiıeİerafası I(.^,nıl Duzeıılemesine uygun olarak bılim

dallanru yazmalaıı rica olunur.

Adı ve Soyadı Bağlı Bulundugu Bilim Dalı

Daruşman

C)greıi:n Uyesi

Bağlı Bulundugu

Kuruın :



- i 1, ' ',.ı l:.

Ek_10

T. C.
BA],IKESrR ÜNİVERsıTEsİ

MÜDÜRLÜGÜ

Sayı -BALIKESİR_

A}IABİLİ\{ DALI BAŞİLANLıbı, Ne

91ıİı ve .. sayılı

tezlerini Enstituye ıeslim eııiginden "Lisansusıu Ögreıinl Yonetmbligi"nin,. .. maddesi geregince

tez sawnınisınavını yapmak uzere aşağı rlayazılt oian ögreıi,n |'Iyeieri seçil'mişlerdir.

Asil Uyeler

. 13. 1 1. 1990 tarih ve 9013 sayılı Enstitu Kurul karannda belirtilen ilkelere uygun olarak slnavln

yıipılıp:sonucırrr'3 gün'içinde:Anabilim Dalı,Başkarılığı'nca Enscirumrıze_

rica ederim. -

Mudur

]-'

İI-Gİ

Konu : Tez sawııma $navı.

\_,

oğrenci_[erinden,.ı...... -



Ek-l ı

T. Ç.

BAıIKEsİR, UNlVERSİTE§İ

BILİMLERI ENSTITUSU

MUDURLuCiü

Sala.; -(Oğr.lş1.)-350ı BA],IKEŞİR

konu : Tez saıtnma sınavı

Sayın

Danısmaıllglıu yapmakta oldugunuz Yüksek Lisans i Doklora oğrencisi .. . ... ,. ıun

yapılacak olan tez sawnma s:nav sonucuoun. aşğıda yazıLı olan belgelerle birlikıe Anabilim Dalı

BaskaıJığııı z kanalı ile Enstitlımüze gönderilııı esi gerekm e!ıedir.

Gereğini rica ederim.

Mudur

GEREKLI BELGEI FR

- Kişsel ve oftak raporlar (.3'er nusha)

- Sınavda oğrenciye sorıılan sonılar (3 nus}ıa)

- Tezraporu (3 nusha)

i

EKI : Tez Raporu (3 nüsha)

6 frJ- .tq



Ek-t2

T. C.

nır.,ırpsİn tINiVERSiTESi
BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MÜDÜRLUĞÜ

Sayı -(Ogr.lş1. 1-350/

Tez savunma sınavı
BALIKESİR

-

Konu

Sapıı.

ğağıda adı soyadı yazıJl Lisansusni ogrencisinin tez savuruna slna!,lı]l yapmak üzere, Yonetim

Kurulumuz ca juri uyeligiıı e se çilm i ş bulunuyorzunuz.

1 ay içerisinde sonuçlandınlması gereken sınavda jurice hazıt|anacak ortak rapora esas olmak

uzefe, tez sayunma slnavl toplanııuna tez hakkııdaki kişisel raporunuzla karılmanızı rica ederim.

jüudur

.Aıabilim Dalı :

Tez Adı (Yüksek Lisans l Dokıora)

JsıiJlyeleri-

Asit Uyeler

Yedek Uyeler

EKİ : "fez(l adeı;

//\
,1 

-1



Ek_l3

T. c.
BA],IKEsİR ÜNİvER.sİTESİ

BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MUDtıRLüĞü

SaF
Koeı

BAT.,IIGSİR

Sayın,

gunu yapılan Yonetim Kurulu toplantımızda durununuz gonışulmuşur
Alrıaıız gereken kredileri camamlayarai ıederinizi Enstit,ılve teslim ettiğiniz aıılaşıiınısrır. 1 ay
içen_sind e üez s avunm a slnavlna üınmaruza karar verilmi ştir.

Danışnanınızla inibat kı.ırm anızı rica ederiın.

İr{udur

-(Ogr. isl. )-350ı
Tez savunma s!na\rı.

6,n ı ,o



Ek- t4

T. C.
BA],IKESİRUN İVER Sİ TE Sİ

BİLİMLERİ ENSTITÜSÜ
MÜDURLÜĞÜ

Say,
Koıru

-(Ogr.işl. )-350/ tsA],IKESİ&
Yererlık slna\ıl

Salrn,

....... guııu yapılan Yonetim Kurulu toplantımızda durumunuz goruşjlmus[ur
yeteı,lik sıı]avı iciıı alınaııız gereken ktedileri ıaınamladığıııızda.n ve seminerinizi verdigınızden slnava
alrnm anızı karaı, veıılmi şi r.

Da:uşmaııınr zla irtib aı kurmanı zı ri ca edirim,

iı,[ud ur

lı



Ek-t5

T. C.

BA],IKEşİR t NİVER SlTESl
BİLıMLER.ı ENSTITüSU

MüDUR,LüGü

Sa)a -(Öğr.işl.)-350/

Yeterlik §lnavl.

-BAıIKE§JR
Konu

Sayın.

Aşağıda adı soyadı yazıLı Dokıora oğreıcisinin yeıerlik ünavlnl yapmak üzefe, Yöıeıim

K unılumuz ca j iıri üyeliği ne secilm iş bulunuyorsıınuz.

YecerliJ< §navuun yapıtabitmesi için gereğiıi rica ederim

Müdüf

Ogrenci :

Aıabilim Dalı:

Juri Uyeleri :

Asil Üyeler : -

Yedek Uyeler : -

s ,l.J {)



Ek_16

T. C.
BAIIKESİR, ÜNİvERSİTESİ

BİLıMLER.i ENSTITUsL]
MUDÜRLUĞÜ

Sayı :

Konu :

-(Ogr. iş1, )-350/
yeıerlik srnavı.

jjALII{ESİR

Sayın.

Danışmanlığııu yapmakıa oldu$uııız Doiıtra oğrencisi . .. ...
'un yapılacak olan veterlik ilflav sonuçuouı. Anabilim Dalı Başka|ığınız kanalı ile Ensıitumuze
gonderilmesi gerekmektedir.

Ga,eğini rica ederim.

lı{udür

EKI : TezRaponı t!c"e.[;\i'.
>ı..<)..J . İ.^p, .._ l

&J /(},l ı)



Ek-l7

T. C.

BAırKEsİR UNiVERSİrEsİ
BİLIMLER t ENSTITusü

MUDURLUĞÜ

Salr

Konu

-(Oğr İsl. )-350ı

yeıerlik srnavı.

3A],IKE8İ&

.\\ABIL IN{ DALI BASK.ANLIC;I,NA

1L(iI

Ilgi vazınız Enstitu Yoneıim Kurulu'nuı . ... . gun ve . .. . ... . saıılı
ıopl antısınd a görusulmu ştur.

Anabilim Dalıruz Doktora pfogramı ogreacilerinden . .

almasr gereken kre<tileri tamamladığındaıı ve şeminerini verdiginden yeterli* slnal"ıııl yapmak uzere

asağıdaki juri olusturulmuştur. Sınavrn "Li§aısustu Ogreıim Yonetmeliği"nin 18. ı,e l9. m.addelerinde

ve l3.11.1990 tatih. 90/3 sal,ılı Ensıiıu Kurul karannda belirtilen ilkelere uygun olarak eıı gec 1 av

içerisinde yapılıp sonucuo 3 gun içinde Aıabilim Dalı Başkaııllgl'nca Enstitumuze bildirilmesini rica

ederim.

lviudur

-A.sil l-Iyeler

5..^J tJ

Yedek Llyeler



Ek- 18

T. C.
BtıIKESİR ilNl\ıERSITESİ BİLIMLERİ ENSTITUSU

DOKTORA oGRENCjlSl IÇtN
YETERLİK §INAYI RAPORU

Univeşitesi i . .. .. . Bilimleri Enstitisu Doktora ogrencisi

.,...'ln .. l .. i 19.. gunu yapıian Doktora Yeterlik Srnavında 1nıkarıda yazıIı not takdir

edilerek başanlı olduğunu i olmadıgııır bildirir ınav raporudur.

Juri Ul,esi ;u.i 1Tl,esİ Juri Uyesi

3ur1 [_]yesİ Juri Uyesi

- 3 nusha doldurulacııkıır.
- Juıi uvelenrun isimteri aitıııa LTniver§telef,arasl Kurul Duzenlemesine uygun otarak bilim

dallaıııu !,azmalan rica olunur.

Adı ve soyadı Bağiı Bulundugu Biliıo Dalı

Verileır Noı Baglı Bulunduğu

Kurom :Yazıvla Ralçamla

Daırışına.ıı

Ogretim L]yesi

Not

ç 3J^

G,



Ek-19

T- C.

BALrİ(ESİR ÜNİVERSİTESl
BILIMLERI ENSTITUSU

MUDURLUĞU

-(oğr.Iş1. ı-350.

Tez konusu,

JlAT,IKEsİR

-

.cüjABILIjü DALI BAŞK.,\}LIcit, NA

]l.a_;I

Ilgi vazıruz Enstıtu Yorıetiın Kurulu nun . ... gun ve ,. ... .. ..

roplanıısında gorusulmu ştuf .

.\rabilim Da|tnız Doktora oğrenci]ennrlen . .

almıısı gereken kredilerı ramaınIa<lıgınrla-ıı ve şeıerlik sın,aı,iılrlıı lıasarılı olduE3ındaıı

t")gretiın \ onetmeligi nin 20. maddç,si qeregince

konu lu ıeze b aşla_va.tıi I ecegiııe karar veıı lmişıır

Bilgilmıırzi rica edenm

}vludur

. sayılı

'Lisaırsustu

0



Ek-20

T. C:.
EAL KESİR uNIvERsITEsi BiLINİLERİ ENSTJTUSU

DC_)KTORA .{DAY LARI lÇIN
TEZ RAPORU

Tez Konusu Verildigi (;un Başan Duııımu

Danısman

Juı,i [-Iyesi Juri Liş t_,si Juri Uyesi

- 3 nusba doldurulacatıır.
- Juıi uYelennin isimleri ,.ütına Llniı'ersırelerat,ası Kurul Duzenlemesine u.vgun olarak bilim

dallannı .!,azmalaı,ı ı,ica olunur.

Adı ve Soyadr Bağlı Bulundu.qu Bilim Da.tı

Daruşman

Ogretinı |Tyesi

Bagl1 Bulundugu

Kurıım :

Noı

60J lül\-
I


