
TEZ ÖNERİSİ

TEZ AŞAMASI

DERS AŞAMASI

YETERLİK SINAVI

YETERLİK AŞAMASI

TEZ SAVUNMA SINAVI

DANIŞMAN ATANMASI

TEZ İZLEME KOMİTE ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ

- İstenilen formlar, EABD başkanlığı tarafından 3 iş
günü içerisinde enstitüye gönderilir.
- Eğer sınav çevrimiçi yapılmış ise bu süre 15 iş
günüdür.

Evrak Teslimi

Evrak Teslimi
Gerekli ise ikinci danışman önerisi bu aşamadan itibaren yapılır.

En geç 6 ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı sınav jürisi önünde 
yeniden savunur.

İkinci savunmada başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.

Danışmanın teklifi ve EABD kurul kararı 
ile tez jürisinin oluşturulması, sınav 

tarihi ve yerinin enstitüye bildirilmesi. 
(Savunma tarihinden en az 1 ay önce)

-BHP’de geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır (en çok 48 AKTS). Belirtilen süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
-Bu programda geçirilen süre doktora programı sürelerine dâhil edilmez.
-BHP derslerinin yanında doktora dersleri de alınabilir. Ancak bu durumda kayıtlı olunan doktora
programında geçerli olan azami süre başlamış olur.
-BHP kapsamında alınacak zorunlu dersler doktora dersleri yerine geçemez
ve not ortalamasına dâhil edilmez.

ASİL (5 kişi): 
- Danışman
- Farklı Ünv. Öğr. Üyesi (en az 2 kişi)

1 ay süre verilir 
Evrak Teslimi

ASİL (5 kişi) 
-Farklı Ünv. Öğr. Üyesi
(en az 2 kişi) (TİK üyeleri dahil)

YEDEK (2 kişi):
-Farklı Ünv. Öğr. Üyesi (en az 1 kişi)

-Yeterlik Sınavı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Tez İzleme Komitesi (TİK) oluşturulur.
Tez İzleme Komitesi (3 kişi): 

- Danışman
- İlgili EABD içinden (1 kişi)

- İlgili EABD dışından (1 kişi)

En az 120 AKTS
En az 2 yarıyıl, en fazla 6 yarıyıl

DİKKAT!
6 yarıyıl sonuna kadar dersler ve seminer I başarıyla tamamlanmaz ise ilişik kesilir.

Seminer Sunumlarının Takibi (Seminer Sunumlarının Yapılması, Sunumların Sisteme Yüklenmesi, Notların- 
Sonuçların Sisteme Girilmesi, Seminer Raporlarının enstitüye Gönderilmesi) danışman tarafından akademik 

takvimde belirtilen tarihler arasında yapılmalıdır.

Yeterlik aşamasına geçen öğrenciler “01LEE6003 Doktora Yeterlik Dönemi Dersi (ISUBU)” dersini seçmelidirler.
Bu ders en geç 7. yarıyılda seçilmeli ve yarıyıl sonuna kadar sınavına girmek zorunludur.

Sınava akademik takvimde belirtilen tarihler arasında girilmelidir.
Sınav jürisi Doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve EABD başkanlığı tarafından enstitüye 10 gün öncesinden gönderilir.

Bu aşamada öğrenci “06LEE6004 Doktora Tez İzleme Komitesi (T.İ.K.)” ve “Tez (Doktora)” derslerini seçmelidir.
Yılda iki kez (Aralık-Ocak, Haziran-Temmuz) TİK toplantısı yapılır. Öğrenci en az 4 başarılı TİK vermek zorundadır.

TİK Raporlarının takibi danışmanın sorumluluğundadır, akademik takvimde belirtilen tarihler a TİK Raporu verilmelidir.
DİKKAT!

Tez izleme komitesi tarafından üst üste 2 kez veya aralıklı olarak 3 kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Seminer sunumlarının takibi (Seminer Sunumlarının Yapılması, Sunumların Sisteme Yüklenmesi, Notların-Sonuçların Sisteme Girilmesi, 

Seminer Raporlarının enstitüye Gönderilmesi) danışman tarafından akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılmalıdır.
14. dönem sonunda tezini tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Atanacak danışmanların öncelikle EABD kadrosunda bulunan ve en az bir yüksek lisans öğrencisi mezun etmiş öğretim üyeleri arasından 
belirlenir. EABDK her öğrenci için enstitüye danışman önerir. Danışmanlıklar EYK kararı ile kesinleşir.

İkinci danışman
İkinci tez danışman önerisi en erken tez önerisi ile birlikte eşzamanlı olarak yapılabilir.

Bu aşamada öğrenci “01LEE6005 Tez Önerisi Savunma (ISUBÜ)” dersini seçmelidir.
Yeterlik Sınavı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde “Tez Önerisi Savunma Sınavı” yapılmalıdır.
Doktora Tez Öneri Savunma Tutanak Formunun akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Enstitüye gönderilmesi gerekmektedir.
Gerekli olan durumlarda “Etik Kurul İzin Belgesi” ve “Kurum Kuruluş Onayı” tez önerisi savunma tutanak formu ile beraber verilmelidir. 

YEDEK (2 kişi)                                                           
-Farklı Ünv. Öğr. Üyesi (en az 1 kişi)

Öğrencinin ilişiği kesilir 

Evrak Teslimi

- En az 300 AKTS (En az 10 yarıyıl, en fazla 14 yarıyıl)
- En az 14 ders (”Uzmanlık Alan Dersleri”, “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Dersi”,
”Formasyon Dersleri” ve “Seminer dersi” hariç)
- Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Dersi
- 2 seminer (biri yeterlik sınavından önce diğeri de tez aşamasında)
- 2 Formasyon Dersi (”Gelişim ve Öğrenme” ve “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme”)(Tez
savunma sınavı öncesine kadar istediği dönem alabilir)
- Yeterlik sınavı
- Tez önerisi
-En az 4 başarılı “TİK” ve “Tez” dersleri

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar akademik takvimde 
belirtilen tarihlerde sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olursa ilişiği kesilir.

Evrak Teslimi

-Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci 3 ay içinde, danışman ve tez konusunu
değiştiren öğrenci ise 6 ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. 

-İkinci kez tez önerisi reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.                                                Evrak Teslimi

KABUL DURUMUNDA

DÜZELTME VERİLMESİ DURUMUNDA 

BAŞARILI İSE

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI (BHP) UYGULANACAKSA

Jüriler

DÜZELTME DURUMUNDA

BAŞARILI OLMASI DURUMUNDA 

BAŞARISIZ İSE

RED DURUMUNDA 

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI UYGULANMAYACAKSA

TEZ BAŞARISIZ BULUNMASI DURUMUNDA 
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Mezuniyet

DERS KAYDI

AKADEMİK TAKVİM

Evrak Teslimi

II. Danışman Öneri Formu

D.Y. Sınav Tutanak 
Formu

Seminer Dersi Değerlendirme 
Formu

Bilimsel Hazırlık Ders Kayıt Formu

Evrak Teslimi

Akademik Duyuru Formu

Evrak Teslimi

Tez savunma tarihinden itibaren 1 ay içinde mezuniyet için gerekli belgeler 
(yayın şartı vd.) enstitüye teslim edilmelidir.
Danışmanın enstitüye dilekçe ile başvurması durumunda en fazla 1 ay daha ek 
süre verilebilir.

Mezuniyet için ek süre talep formu

D.Y. Sınav Jürisi Teklif 
Formu

Tez Savunma Sınav Jürisi Öneri Formu

Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

Akademik Duyuru Formu

Doktora Tez Öneri Savunma Tutanağı 

Tez İlerleme Raporu 

Tez Savunma Sınavı Öncesi Yapılacaklar

Tez Savunma Sınavı Sonrası Yapılacaklar

LİSANS DERECESİ İLE DOKTORA PROGRAMI SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

Seminer Dersi Değerlendirme Formu

Tez Önerisi Hak Sahipliği Formu

Tez Konusu Ve Planı Formu

Doktora Tez İzleme Komitesi Raporu

Not Girişi Tamamlanmamış İse Not Bildirme Formu

İKİNCİ DANIŞMAN OLMASI 
DURUMUNDA 

İkinci danışman oy hakkı olmaksızın 
jüride yer alabilir.

https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/3-3-bilimsel-hazirlik-ders-kayit-formu-form-3-3-31082021.docx
http://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/2022-2023-akademik-ve-is-takvimi-20072022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1GrmjCJcRS8
http://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/2022-2023-akademik-ve-is-takvimi-07122022.pdf
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/2-7-ikinci-danisman-oneri-formu-form-2-7-15122022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/4-4-doktora-yeterlik-sinav-tutanak-formu-form-4-4-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/4-2-seminer-dersi-degerlendirme-formu-form-4-2-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/3-3-bilimsel-hazirlik-ders-kayit-formu-form-3-3-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/4-1-akademik-duyuru-formu-form-4-1-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/2-8-mezuniyet-icin-ek-sure-talep-formu-form-2-8-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/2-8-mezuniyet-icin-ek-sure-talep-formu-form-2-8-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/2-8-mezuniyet-icin-ek-sure-talep-formu-form-2-8-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/2-8-mezuniyet-icin-ek-sure-talep-formu-form-2-8-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/2-8-mezuniyet-icin-ek-sure-talep-formu-form-2-8-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/2-8-mezuniyet-icin-ek-sure-talep-formu-form-2-8-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/2-8-mezuniyet-icin-ek-sure-talep-formu-form-2-8-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/4-3-doktora-yeterlik-sinav-jurisi-teklif-formu-form-4-3-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/4-10-tez-savunma-sinav-jurisi-oneri-formu-form-4-10-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/4-5-doktora-tez-izleme-komitesi-oneri-formu-form-4-5-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/4-1-akademik-duyuru-formu-form-4-1-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/4-7-doktora-tez-oneri-savunma-tutanagi-form-4-7-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/4-7-doktora-tez-oneri-savunma-tutanagi-form-4-7-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/4-15-tez-ilerleme-raporu-form-4-15-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/4-15-tez-ilerleme-raporu-form-4-15-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/tr/tez/tez-savunma-sinavi-oncesi-yapilacaklar-10170s.html
https://lisansustu.isparta.edu.tr/tr/tez/tez-savunma-sinavi-sonrasi-yapilacaklar-ve-mezuniyet-icin-gerekli-belgeler-10171s.html
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/4-2-seminer-dersi-degerlendirme-formu-form-4-2-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/4-14-tez-onerisi-hak-sahipligi-formu-form-4-14-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/4-13-tez-konusu-ve-plani-form-4-13-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/4-8-doktora-tez-izleme-komitesi-raporu-form-4-8-23092022.docx
https://lisansustu.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/413/files/3-4-not-bildirme-formu-form-3-4-23092022.docx

