
TEZ PROJELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 
 

1) Tez Projesi başvurusu yılın herhangi bir döneminde tez danışmanı tarafından yapılır. Projede 
danışman(lar) ve öğrenciden başka kimse yer alamaz. 

 

2) Tez Projesi Başvuru Formu (Form no 4), tüm araştırmacıların ARBİS C.V’si, proformalar ve 
bütçe tablosu (Form no 5), enstitüce onaylı proje önerisi kabul ve danışman atama kararları 
eklenir. Uzmanlık tezleri için anabilim dalından en az üç kişilik bir komisyonca tezin onaylandığını 
belirtilen bir yazı alınmalıdır. Otomasyondan (EBAP) proje başvurusu yapılır(D1) ve tüm belgeler 
sisteme yüklenerek evrakların çıktısı BAP Sekretaryasına teslim edilir. 

 

3) Şekilsel inceleme yapılır ve evrak sayısı ile proje numarası verilir. Eksik evrak varsa proje iade 
edilir. Eksik yoksa otomasyondan onay verilerek işlemlere devam edilir (D2). 

 

4)  Proje evrakları Koordinatör tarafından ilgili PDG’ye yönlendirilir. 

 

5) Proje Değerlendirme Grubunda dosya şekilsel, bilimsel ve mali açıdan değerlendirilir. Tez 
Projesi Değerlendirme Formu doldurularak görüşler Komisyonda görüşülmek üzere BAP’a 
gönderilir. İlk Komisyon toplantısında PDG görüşleri ile proje dosyası incelenir. 

 

6)  Komisyon PDG görüşleri doğrultusunda proje bütçesini belirler ve kabul/red kararını verir. 

 

7) Proje yürütücüsüne Komisyon Kararı bildirilir. Yürütücü sözleşmeyi (Form no 10) imzalayarak 
Koordinatörlük yazı işlerine iletir. 

 

8) Proje yürütücüsü araştırma projelerinde olduğu gibi harcamalara başlayabilir. Başlangıç 
tarihinden itibaren 6 ayda bir Ara Rapor formu(form no 22) doldurularak otomasyona 
yüklenmeli ve çıktısı dilekçe ekinde BAP yazı işlerine teslim edilmelidir. Ara rapor 15 gün 
içerisinde verilmediği takdirde tüm işlemler durdurulur. Tüm ek talepler otomasyondan 
yapıldıktan sonra BAP birimine bir dilekçe ile iletilmelidir.  

 

9) Ara Rapor ilgili PDG’ye gönderilir. PDG görüşleri ve Ara Rapor PDG Değerlendirme Formu ile 
birlikte BAP Komisyonunda incelenir. 

 

10) Proje bitim süresi geldiğinde tüm alımlar durdurulur. Proje yöneticisi 3 ay içerisinde 
yönergeye uygun şekilde proje kodu belirtilerek yapılmış teşekkürü içeren Proje Sonuç Raporunu 
(tezin bir adet kopyası) enstitü yönergesine ve sözleşmeye uygun biçimde Birimimize dilekçeyle 
vermekle yükümlüdür. Proje için uzatma talebi en geç 1 ay öncesinden yapılmalıdır. Proje 
kapatıldıktan sonra yayın şartı yerine getirilmeli ve projeden çıkan tüm yayınlar birimimize 
bildirilmelidir.  
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