
 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  

2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

YÜKSEK LİSANS  

TEZ SAVUNMA SINAV PROSEDÜRÜ 

2015-2016 Güz Yarıyılında Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı tezli yüksek lisans 

programlarında tez savunma sınavları 04 Ocak 2016 ile 29 Ocak 2016 tarihleri arasında 

yapılacaktır. Bu süreçte öğrenci ve danışman hocası tarafından, tezin savunma sınavı öncesi ve 

sonrası gerçekleştirilecek işlemler ve prosedür şu şekildedir; 

1- TEZ SAVUNMA SINAVI ÖNCESİ PROSEDÜR 

Öğrencinin ve danışman hocasının Tez Savunma Sınavı öncesi, Yönetmelik ve Enstitü 

uygulamaları açısından gerçekleştirmek durumunda olduğu işlemler ve prosedür şu 

şekildedir. 

a. Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinin Tez Savunma Sınavı jürilerinin oluşturulabilmesi 

için Lisansüstü Yönetmeliği’nin 42/1 maddesi “Yüksek lisans öğrencilerinin tez danışmanı 

ile tez konusu/çalışmasından üretilmiş ve ulusal/uluslararası kongrelerde en az bir kere sözlü, 

yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması veya ulusal/uluslararası dergilerde yayımlanmış 

veya yayıma kabul edilmiş en az bir makalesinin bulunması veya ulusal/uluslararası bir projede 

yer alması, mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır.” hükmü uyarınca yayın şartını 

sağladıklarına yönelik bildirimde bulunmaları gerekir. İlgili bildirim formu Enstitü 

web sayfasından alınabilir.  

b. Yayın koşulunu sağlayan ve Yüksek Lisans tezinin yazım sürecini tamamlayan 

öğrenci, tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırladığı tezinin bir kopyasını spiral 

ciltli olarak; Enstitü web sayfasındaki “Öğrenci” bölümü “Gerekli Formlar” sekmesinin 

“Yüksek Lisans Formları” başlığı altında bulunan “Yüksek Lisans Tez Ön Teslim 

Formu” ile birlikte Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde görev yapan ilgili Araştırma 

Görevlisine 11 Aralık 2015 tarihine kadar teslim eder. İlgili araştırma görevlisince şekil 

yönünden onay verilmeyen tez sahipleri, gerekli düzeltmeleri yapıncaya kadar 

aşağıda yer alan adımları gerçekleştiremezler.  

c. Şekil yönünden incelenen tez, ilgili araştırma görevlisince uygun bulunduğu takdirde 

öğrenci; tezi için Enstitünün web sayfasındaki “Öğrenci” bölümü “Gerekli Formlar” 

sekmesinin “Yüksek Lisans Formları” başlığı altında bulunan “Yüksek Lisans Tez Jüri 

Öneri Formu”nu doldurup, formda belirlenen ilgili taraflara onaylatarak 21 Aralık 

2015 tarihine kadar Enstitüye teslim eder. Formda önerilen savunma tarihinin 

Enstitümüzce belirlenen savunma tarihleri (04-29 Ocak 2016) arasında olmasına dikkat 

edilmelidir.  

d. Jüri öneri formunda belirlenen jüri üyeleri ve savunma sınavının yapılacağı 

tarih/saat/yer bilgileri, Enstitü Yönetim Kurulu (EYK)’nun gerçekleştireceği toplantı 

ile uygun bulunduğu takdirde resmileşir ve Enstitü tarafından ilan edilir. Jüri üyeleri, 

Enstitünün kendilerine yapacağı resmi görevlendirme ile tezin savunma sınavını, 

belirlenen tarih, saat ve yerde Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapmak ve 

sonuçlandırmak zorundadır.  

e. Öğrenci tez savunma sınavına girmeden önce tezinden, Jüri Öneri Formu’nda 

belirlenen asıl ve yedek jüri üyesi sayısı kadar çoğaltır (spiral ciltli olarak) ve bunları, 

http://sbe.bilecik.edu.tr/IcerikDetay.aspx?No=204
http://sbe.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/EnstituFormlari/YUKSEK%20LISANS%20FORMLARI%20WORD/sbeTez%C3%96nTeslimDilek%C3%A7esiYL.doc
http://sbe.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/EnstituFormlari/YUKSEK%20LISANS%20FORMLARI%20WORD/sbeTez%C3%96nTeslimDilek%C3%A7esiYL.doc
http://sbe.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/EnstituFormlari/YUKSEK%20LISANS%20FORMLARI%20WORD/sbeTezJ%C3%BCri%C3%96neriFormuYL%20(1).doc
http://sbe.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/EnstituFormlari/YUKSEK%20LISANS%20FORMLARI%20WORD/sbeTezJ%C3%BCri%C3%96neriFormuYL%20(1).doc


 

belirlenen sınav tarihinden en az 15 (on beş) gün önce asıl ve yedek jüri üyelerine 

Enstitünün web sayfasındaki “Öğrenci” bölümü “Gerekli Formlar” sekmesinin “Yüksek 

Lisans Formları” başlığı altında bulunan “Yüksek Lisans Tez Jüri Ön Teslim Formu” 

ile birlikte imza karşılığı şahsen ve/veya kargo ile ulaştırır. 

f. Öğrenci, “Yüksek Lisans Tez Jüri Ön Teslim Formu”nu ilgili jüri üyelerine 

imzalattıktan sonra sınav tarihinden en az 7 (yedi) gün önce Enstitüye teslim eder. Bu 

evrakın Enstitüye teslim edilmemesi durumunda savunma sınavında 

değerlendirmeye alınacak tezin ilgili jüri üyelerine ulaştırılmadığı kanaatine varılarak 

Enstitü tarafından Yönetmelik doğrultusunda gerekli işlemler gerçekleştirilecektir.  

g. Danışman hoca, ilgili tarihte yapılan tez savunma sınavının ve sınav sonucunun 

resmileştirilmesi için Enstitünün web sayfasındaki “Öğrenci” bölümü “Gerekli Formlar” 

sekmesinin “Yüksek Lisans Formları” başlığı altında bulunan “Yüksek Lisans Tez 

Savunma Sınav Tutanağı”nı doldurup, jüri üyeleri tarafından gerekli onay imzaları 

atıldıktan sonra ABD Başkalığına bir dilekçeyle teslim eder.  

h. İlgili ABD Başkanlığı teslim edilen sınav tutanağını en geç 3 gün içerisinde üst yazıyla 

Enstitüye bildirmek zorundadır. 

2- TEZ SAVUNMA SINAVI SONRASI PROSEDÜR 

Öğrencinin ve danışman hocasının Tez Savunma Sınavı sonrası, yönetmelik ve Enstitü 

uygulamaları açısından gerçekleştirmek durumunda olduğu işlemler ve prosedür şu 

şekildedir: 

a. Öğrenci, tez savunma sınavından “BAŞARILI” bulunduğu takdirde; Enstitü tez 

yazım kılavuzuna göre şekil yönünden savunma sınavı sonrası son kontrollerin 

yapılması için tezini ilgili Enstitü Araştırma Görevlisine teslim eder. Enstitünün 

yapmış olduğu incelemenin ardından öğrenci gerekli düzeltmeleri en geç 10 (on) gün 

içerisinde yaparak, Enstitünün web sayfasındaki “Öğrenci” bölümü “Gerekli Formlar” 

sekmesinin “Yüksek Lisans Formları” başlığı altında bulunan "Yüksek Lisans Tez 

Teslim Dilekçesi" ve YÖK’ün “Tez Veri Girişi ve Yayınlama İzin Formu” ile birlikte 

ciltlenmiş şekilde 7 kopya ve 3 adet CD ortamında Tezini Enstitüye teslim eder. 

b. Tez savunma sınavında başarılı olan, ancak sınav tarihinden itibaren 1 ay 

içerisinde bir önceki maddede belirtilen savunma sonrası yükümlüklerini yerini 

getirmeyen öğrenciler mezun olamazlar.  

c. Tez savunma sınavı sonunda jüri üyeleri tarafından tezine “DÜZELTME” kararı 

verilen öğrenci izleyen en geç 3(üç) ay içerisinde aynı jüri önünde tezini tekrar 

savunur. Yeni tez savunma sınav tarihi danışman tarafından 15 gün öncesinden 

Enstitüye yazılı bir dilekçe ile bildirilir ve tez savunma süreci ile ilgili aşamalar, 

yukarda belirtildiği şekilde tekrar takip edilir. 

d. Tez savunma sınavı sonunda ”BAŞARILI” olan veya jüri üyeleri tarafından tezine 

“DÜZELTME” kararı verilen öğrenci tezini, tüm aşamaları yerine getirip 03 Şubat 

2016 tarihine kadar enstitüye teslim etmediği takdirde, 2015–2016 Eğitim Öğretim Yılı 

Bahar yarıyılında kaydını yenilemek zorundadır. 

e. Tez savunma sınavı sonunda jüri üyeleri tarafından tezine “RET” kararı verilen 

öğrenci için, izleyen dönemde kayıt yenileme işlemi yaptığı takdirde, yönetmelik 

http://sbe.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/EnstituFormlari/YUKSEK%20LISANS%20FORMLARI%20WORD/sbeTezJ%C3%BCri%C3%96nTeslimFormuYL.doc
http://sbe.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/EnstituFormlari/YUKSEK%20LISANS%20FORMLARI%20WORD/sbeTezJ%C3%BCri%C3%96nTeslimFormuYL.doc
http://sbe.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/EnstituFormlari/YUKSEK%20LISANS%20FORMLARI%20WORD/sbeTezSavunmaTutana%C4%9F%C4%B1YL.doc
http://sbe.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/EnstituFormlari/YUKSEK%20LISANS%20FORMLARI%20WORD/sbeTezSavunmaTutana%C4%9F%C4%B1YL.doc
http://sbe.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/EnstituFormlari/YUKSEK%20LISANS%20FORMLARI%20WORD/sbeTezTeslimDilek%C3%A7esiYL.doc
http://sbe.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/EnstituFormlari/YUKSEK%20LISANS%20FORMLARI%20WORD/sbeTezTeslimDilek%C3%A7esiYL.doc
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp


 

gereği yeni tez konusu belirlenir. Öğrenci Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüşü 

ve EYK kararıyla yeni bir tez danışmanı ataması talep edebilir.  

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 


