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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisansüstü Programlar 

Tez Savunma Sınavları Süreçleri

TEZLİ Yüksek Lisans Programları DOKTORA Programları

Tez Aşamasında;
TEZ ÇALIŞMASI ve UZMANLIK ALAN derslerinden en az iki (2)
dönem başarılı olmadan Tez Savunma Sınavına GİRİLEMEZ!
Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) yardımıyla notlarınızı kontrol edin ve Not
Dökümünde yukarıdaki şartın sağlandığından emin olunuz!

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği;
Madde 37/7 – ‘’Öğrenci, tez döneminde iki yarıyıl başarılı olmadan tez
savunma sınavına giremez.’’

Son tez izleme raporu başarılı bulunması koşulu ile en az dört (4) başarılı tez izleme rapor dönemi
geçirmeden ve yayın koşulu sağlanmadan Tez Savunma Sınavına GİRİLEMEZ!
Yayın koşulunu ve tez izleme rapor dönemleri ile ilgili asgari şartları taşıdığınızdan emin olunuz!

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği;
Madde 54/2 – Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora öğrencisinin, tez danışmanı ile birlikte veya tek başına tez
konusu/çalışmasından üretilmiş ve uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde veya Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
(ULAKBİM) tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş en az bir makalesinin olması, mezuniyet için
yayın şartı olarak aranır. Bu yayın şartı Senato kararı ile artırılabilir.
Madde 55/1 – Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;
a) Tezini Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,
b) Son tez izleme raporunun başarılı bulunması koşulu ile en az dört başarılı tez ileme rapor dönemini geçirmiş olmak,
c) Bu Yönetmelikle belirlenen doktora mezuniyeti için yayın koşulunu sağlamak,
ZORUNDADIR.

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili hükümleri gereği belirtilen ve yukarıda zikredilen asgari şartları yerine getiren öğrenciler, ilgili
asgari şartları yerine getirdikleri tarihten itibaren aşağıdaki aşamaları yerine getirmeleri koşulu ile Tez Savunma Sınavına GİREBİLİRLER!



1. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na göre tez çalışması ile ilgili yazım sürecini tamamlayan öğrenci, tezini danışmanına sunar.
2. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları doğrultusunda tez çalışmasını danışmanı ile birlikte tez intihal tespit

programına girilerek benzerlik oranını tespit edilmesi gerekir. Öğrenci ve Tez Danışmanı tarafından Yüksek Lisans Tez Orijinallik Raporu Formu doldurularak, intihal tespit
programı sonuç raporunun ilk sayfası ile birlikte Enstitüye teslim edilir.

(Tez Danışmanlarının intihal tespit programı ile ilgili kullanıcı adı ve şifre talepleri ile her türlü sorunlarında Kütüphane ile iletişime
geçmeleri gerekmektedir. İntihal tespit programı Üniversite tarafından Kütüphane üzerinden kullanıma açılmakta ve kontrol edilmektedir.)

SÜREÇ – 1: TEZ ORİJİNALLİK RAPORU

SÜREÇ – 1 TAMAMLANMADAN bir sonraki aşamaya geçilemez! 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59068
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/105177
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95811


SÜREÇ – 2: ENSTİTÜ TEZ KONTROL

SÜREÇ – 1 TAMAMLANDI ise;

1. Öğrenci, tezinin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na göre şekil yönünden kontrolü için en az bir (1) gün öncesinde Enstitüde görevli Araştırma Görevlisi ile iletişime
geçerek randevu alır. (http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/fakultemiz/akademik-personel/ adresinden ilgili akademik personel dahili numarasına ulaşabilirsiniz.)

2. Öğrenci, tez kontrolü için aldığı randevu gün ve saatinde Yüksek Lisans Tez Ön Kontrol Formu ile Tez/Proje Kontrol Formlarını ilgili Araştırma Görevlisine ibraz etmek
ZORUNDADIR.

3. Araştırma Görevlisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na göre şekil yönünden kontrol ettiği tezi onaylaması durumunda SÜREÇ – 3’e geçilebilir. (Aksi durumda bundan

sonraki süreçler işletilmemiş kabul edilecektir.)

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği;
Madde 41/2 – Öğrenci, tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde de düzeltmeyi yaptıktan sonra tezini danışmanına sunar. Danışman tezinin savunulabilir ve yazım kılavuzuna uygun olduğuna ilişkin 
görüşü,……………, teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ile birlikte ciltlenmemiş tezi enstitüye teslim eder.
Madde 41/3 – Yazım kılavuzuna uygunluğu yönünden enstitüde yapılan inceleme ve varsa eksikliklerin giderilmesinden sonra danışman, enstitünün yazım kılavuzuna uygunluğu yönündeki yazılı değerlendirmesi ile 
birlikte ABD/ASD başkanlığı aracılığıyla tez savunma sınavı jüri üyesi önerilerini Enstitüye iletir.

SÜREÇ – 2 TAMAMLANMADAN bir sonraki aşamaya geçilemez! 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59068
http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/fakultemiz/akademik-personel/
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95812
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95810
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59068


SÜREÇ – 3: TEZ SAVUNMA SINAV JÜRİ, GÜN ve SAAT BELİRLENMESİ

SÜREÇ – 2 TAMAMLANDI ise;

1. Öğrenci, Tez Danışmanı ile iletişime geçerek Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formunun doldurulması ve ilgili ABD Başkanlığı’na teslim edilmesi, ABD Başkanlığı
üzerinden EBYS ile Enstitüye ulaştırılması aşamalarını takip eder. Ayrıca Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formunun ıslak imzalı bir nüshasını Enstitü Öğrenci İşleri
Birimine teslim eder.

2. Tez Danışmanı tarafından, Tez Savunma Sınavı günü ile ilgili bir sorun yaşanmaması adına, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formunun en az yirmi (20) iş günü
önceden Enstitüye EBYS üzerinden ABD Başkanlığı vasıtası ile ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aksi takdirde, yönetmelik gereği Enstitü Yönetim Kurulu toplantı tarihi itibariyle önerilen sınav

tarihine 15 günden az kalması durumunda önerilen sınav gün ve saatini dikkate almayıp önerilen jüri adaylarına da görevlendirme yapılmayacaktır.)

3. Öğrenci, tez çalışmasını yedek üyeler dahil tüm jüri üyelerine sınav tarihinden en az 15 gün öncesine kadar ulaştırmak, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Ön Teslim
Formunu doldurarak kanıtlamak ve Enstitüye gerektiğinde ibraz etmek zorundadır.

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği;
Madde 41/5 - Sınav tarihinden en az on beş gün önce, yüksek lisans tez savunma sınav jürisi ve tez savunma sınavı tarihi, danışman ve ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Önerinin uygun
bulunmaması halinde tez savunma sınavı jürisini EYK belirler.
Madde 41/6 – Öğrenci, yazım kılavuzuna uygunluğu yönünde Enstitüde yapılan inceleme ve varsa eksikliklerin giderilmesinden sonra Enstitüden tezini teslim alır ve savunma sınav tarihinden en az on beş gün önce
yedek üyeler dahil jüri üyelerine ulaştırmak zorundadır. Öğrenci, jüri üyelerine gönderilen evrakın teslim belgelerini gerektiğinde enstitüye ibraz etmek zorundadır.

SÜREÇ – 3 TAMAMLANMADAN SAVUNMA SINAVI YAPILAMAZ! 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95814
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95814
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95814
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95813


SÜREÇ – 4: TEZ SAVUNMA SINAVI

SÜREÇ 1-2-3 TAMAMLANDI ise;

1. Öğrenci, Tez Savunma Sınavında başarılı olması koşulu ile en az üç (3) adet Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Onay Formunu jüri üyelerine onaylatması gerekmektedir.
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Onay Formu ıslak imzalı olarak tezin matbaa sürecinde her bir cilt nüshasında yer alacaktır.

2. Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanağı Formunu jüri üyelerine imzalatıp ABD Başkanlığına bir dilekçe ile ibraz etmekle sorumludur.
3. ABD Başkanlığı, dilekçe ile kendisine ibraz edilen Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanağı Formunu EBYS üzerinden savunma sınavını izleyen üç (3) gün içerisinde

Enstitüye bildirmekle sorumludur. (Aksi takdirde Tez Savunma Sınavı yapılmamış kabul edilecektir.)

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği;
Madde 41/10 – ‘’…. Jüri kararı, ABD/ASD Başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
Madde 41/14 – Tez Savunma Sınavından başarılı olan öğrencinin, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini, enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş ve jüri üyeleri
tarafından imzalanmış olarak en az üç kopyasını ve elektronik formattaki üç adet CD/DVD kaydını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde müdürlüğe teslim etmesi gerekir. Bu yükümlülükleri yerine
getiren öğrencinin EYK tarafından mezuniyetine karar verilir. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu süreler sonunda koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirene kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami sürenin dolması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

TEZ SAVUNMA SINAVINDA ‘’RET’’ KARARI VERİLEN ÖĞRENCİNİN ENSTİTÜ İLE İLİŞİĞİ KESİLİR.

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95816
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95816
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95815
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95815


SÜREÇ – 5: ENSTİTÜ TEZ KONTROL ve CİLT

TEZ SAVUNMA SINAVInda BAŞARILI olundu ise;

1. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na göre tez çalışması ile ilgili yazım sürecini tamamlayan öğrenci, tezini danışmanına sunar.
2. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları doğrultusunda tez çalışmasını danışmanı ile birlikte tez intihal tespit

programına en erken Tez Savunma Sınavı günü tarihli girilerek benzerlik oranını tespit edilmesi gerekir. Öğrenci ve Tez Danışmanı tarafından Yüksek Lisans Tez Orijinallik
Raporu Formu doldurularak, intihal tespit programı sonuç raporunun ilk sayfası ile birlikte Enstitüye teslim edilir.

3. İntihal Tespit Programı Raporunun tamamı PDF dosyası halinde boş bir CD/DVD formatında kaydedilerek Enstitüye teslim edilir.

1. Öğrenci, tezinin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na göre şekil yönünden kontrolü için en az bir (1) gün öncesinde Enstitüde görevli Araştırma Görevlisi ile iletişime
geçerek randevu alır. (http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/fakultemiz/akademik-personel/ adresinden ilgili akademik personel dahili numarasına ulaşabilirsiniz.)

2. Araştırma Görevlisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na göre şekil yönünden kontrol ettiği tezi onaylaması durumunda Öğrenci tezin Ciltlenme sürecine geçebilir.
3. Öğrenci, tezine ait üç (3) adet ciltli nüsha ve üç (3) adet (CD/DVD) formatındaki kopyaları Yüksek Lisans Tez Teslim Formu ile Enstitüye ibraz etmek zorundadır.
4. Öğrenci, tezinin araştırmacılar tarafından kullanılabilmesi amacıyla Ulusal Tez Merkezi web sitesine üye girişi yapar. Tez bilgilerini günceller. Güncel tez bilgisini içeren çıktı

sayfasını imzalayarak Enstitüye teslim eder.

YÜKSEK LİSANS TEZ  ORİJİNALLİK RAPORU FORMU olmadan ENSTİTÜ TEZ KONTROL SÜRECİ İŞLETİLEMEZ!

TEZ SAVUNMA SINAVINDA ‘’DÜZELTME’’ KARARI VERİLEN ÖĞRENCİ İÇİN SÜREÇ-1’E GERİ DÖNÜLÜR!!!

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59068
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/105177
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95811
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59068
http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/fakultemiz/akademik-personel/
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59068
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95817
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/


1. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na göre tez çalışması ile ilgili yazım sürecini tamamlayan öğrenci, tezini danışmanına sunar.
2. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları doğrultusunda tez çalışmasını danışmanı ile birlikte tez intihal tespit

programına girilerek benzerlik oranını tespit edilmesi gerekir. Öğrenci ve Tez Danışmanı tarafından Doktora Tez Orijinallik Raporu Formu doldurularak, intihal tespit programı
sonuç raporunun ilk sayfası ile birlikte Enstitüye teslim edilir.

(Tez Danışmanlarının intihal tespit programı ile ilgili kullanıcı adı ve şifre talepleri ile her türlü sorunlarında Kütüphane ile iletişime
geçmeleri gerekmektedir. İntihal tespit programı Üniversite tarafından Kütüphane üzerinden kullanıma açılmakta ve kontrol edilmektedir.)

SÜREÇ – 1 TAMAMLANMADAN bir sonraki aşamaya geçilemez! 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59068
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/105177
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95792


SÜREÇ – 1 TAMAMLANDI ise;

1. Öğrenci, tezinin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na göre şekil yönünden kontrolü için en az bir (1) gün öncesinde Enstitüde görevli Araştırma Görevlisi ile iletişime
geçerek randevu alır. (http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/fakultemiz/akademik-personel/ adresinden ilgili akademik personel dahili numarasına ulaşabilirsiniz.)

2. Öğrenci, tez kontrolü için aldığı randevu gün ve saatinde Doktora Tez Ön Kontrol Formu, Doktora Yayın Koşulu Formu ile Tez/Proje Kontrol Formlarını ilgili Araştırma
Görevlisine ibraz etmek ZORUNDADIR.

3. Araştırma Görevlisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na göre şekil yönünden kontrol ettiği tezi onaylaması durumunda SÜREÇ – 3’e geçilebilir. (Aksi durumda bundan

sonraki süreçler işletilmemiş kabul edilecektir.)

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği;
Madde 55/3 – Öğrenci, tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde de düzeltmeyi yaptıktan sonra tezini danışmanına sunar. Danışman tezinin savunulabilir ve yazım kılavuzuna uygun olduğuna ilişkin 
görüşü, yayın koşulunu sağladığına dair belge ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ile birlikte ciltlenmemiş tezi enstitüye teslim eder.
Madde 55/4 – Yazım kılavuzuna uygunluğu yönünden enstitüde yapılan inceleme ve varsa eksikliklerin giderilmesinden sonra danışman, enstitünün yazım kılavuzuna uygunluğu yönündeki yazılı değerlendirmesi ile 
birlikte ABD/ASD başkanlığı aracılığıyla tez savunma sınavı jüri üyesi önerilerini Enstitüye iletir.

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59068
http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/fakultemiz/akademik-personel/
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95789
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95791
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95810
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59068


SÜREÇ – 3: TEZ SAVUNMA SINAV JÜRİ, GÜN ve SAAT BELİRLENMESİ

SÜREÇ – 2 TAMAMLANDI ise;

1. Öğrenci, Tez Danışmanı ile iletişime geçerek Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı Formunun doldurulması ve ilgili ABD Başkanlığı’na teslim edilmesi, ABD Başkanlığı üzerinden
EBYS ile Enstitüye ulaştırılması aşamalarını takip eder. Ayrıca Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formunun ıslak imzalı bir nüshasını Enstitü Öğrenci İşleri Birimine teslim
eder.

2. Tez Danışmanı tarafından, Tez Savunma Sınavı günü ile ilgili bir sorun yaşanmaması adına, Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formunun en az yirmi (20) iş günü önceden
Enstitüye EBYS üzerinden ABD Başkanlığı vasıtası ile ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aksi takdirde, yönetmelik gereği Enstitü Yönetim Kurulu toplantı tarihi itibariyle önerilen sınav tarihine 15

günden az kalması durumunda önerilen sınav gün ve saatini dikkate almayıp önerilen jüri adaylarına da görevlendirme yapılmayacaktır.)

3. Öğrenci, tez çalışmasını yedek üyeler dahil tüm jüri üyelerine sınav tarihinden en az 15 gün öncesine kadar ulaştırmak, Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Ön Teslim Formunu
doldurarak kanıtlamak ve Enstitüye gerektiğinde ibraz etmek zorundadır.

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği;
Madde 55/6 - Sınav tarihinden en az on beş gün önce, doktora tez savunma sınav jürisi ve tez savunma sınavı tarihi, danışman ve ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Önerinin uygun
bulunmaması halinde tez savunma sınavı jürisini EYK belirler.
Madde 55/7 – Öğrenci, yazım kılavuzuna uygunluğu yönünde Enstitüde yapılan inceleme ve varsa eksikliklerin giderilmesinden sonra Enstitüden tezini teslim alır ve savunma sınav tarihinden en az on beş gün önce
yedek üyeler dahil jüri üyelerine ulaştırmak zorundadır. Öğrenci, jüri üyelerine gönderilen evrakın teslim belgelerini gerektiğinde enstitüye ibraz etmek zorundadır.

SÜREÇ – 3 TAMAMLANMADAN SAVUNMA SINAVI YAPILAMAZ! 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95794
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95788
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95788
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95790


SÜREÇ 1-2-3 TAMAMLANDI ise;

1. Öğrenci, Tez Savunma Sınavında başarılı olması koşulu ile en az üç (3) adet Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Onay Formu jüri üyelerine onaylatması gerekmektedir. Doktora
Tez Savunma Sınavı Jüri Onay Formu ıslak imzalı olarak tezin matbaa sürecinde her bir cilt nüshasında yer alacaktır.

2. Tez Danışmanı, Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı Formunu jüri üyelerine imzalatıp ABD Başkanlığına bir dilekçe ile ibraz etmekle sorumludur.
3. ABD Başkanlığı, dilekçe ile kendisine ibraz edilen Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı Formunu EBYS üzerinden savunma sınavını izleyen üç (3) gün içerisinde Enstitüye

bildirmekle sorumludur. (Aksi takdirde Tez Savunma Sınavı yapılmamış kabul edilecektir.)

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği;
Madde 55/12 – ‘’…. Jüri kararı, ABD/ASD Başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
Madde 55/13 – Tez Savunma Sınavından başarılı olan öğrencinin, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini, enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş ve jüri üyeleri
tarafından imzalanmış olarak en az üç kopyasını ve elektronik formattaki üç adet CD/DVD kaydını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde müdürlüğe teslim etmesi gerekir. Bu yükümlülükleri yerine
getiren öğrencinin EYK tarafından mezuniyetine karar verilir. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu süreler sonunda koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirene kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami sürenin dolması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95793
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95793
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95794
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95794


TEZ SAVUNMA SINAVInda BAŞARILI olundu ise;

1. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na göre tez çalışması ile ilgili yazım sürecini tamamlayan öğrenci, tezini danışmanına sunar.
2. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları doğrultusunda tez çalışmasını danışmanı ile birlikte tez intihal tespit

programına en erken Tez Savunma Sınavı günü tarihli girilerek benzerlik oranını tespit edilmesi gerekir. Öğrenci ve Tez Danışmanı tarafından Doktora Tez Orijinallik Raporu
Formu doldurularak, intihal tespit programı sonuç raporunun ilk sayfası ile birlikte Enstitüye teslim edilir.

3. İntihal Tespit Programı Raporunun tamamı PDF dosyası halinde boş bir CD/DVD formatında kaydedilerek Enstitüye teslim edilir.

DOKTORA TEZ  ORİJİNALLİK RAPORU FORMU olmadan ENSTİTÜ TEZ KONTROL SÜRECİ İŞLETİLEMEZ!

1. Öğrenci, tezinin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na göre şekil yönünden kontrolü için en az bir (1) gün öncesinde Enstitüde görevli Araştırma Görevlisi ile iletişime
geçerek randevu alır. (http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/fakultemiz/akademik-personel/ adresinden ilgili akademik personel dahili numarasına ulaşabilirsiniz.)

2. Araştırma Görevlisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na göre şekil yönünden kontrol ettiği tezi onaylaması durumunda Öğrenci tezin Ciltlenme sürecine geçebilir.
3. Öğrenci, tezine ait üç (3) adet ciltli nüsha ve üç (3) adet (CD/DVD) formatındaki kopyaları Doktora Tez Teslim Formu ile Enstitüye ibraz etmek zorundadır.
4. Öğrenci, tezinin araştırmacılar tarafından kullanılabilmesi amacıyla Ulusal Tez Merkezi web sitesine üye girişi yapar. Tez bilgilerini günceller. Güncel tez bilgisini içeren çıktı

sayfasını imzalayarak Enstitüye teslim eder.

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59068
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/105177
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95792
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59068
http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/fakultemiz/akademik-personel/
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59068
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95795
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/


TEZ SAVUNMA SINAVI Süreçleri TEZİN CİLTLİ NÜSHASININ ENSTİTÜYE TESLİMİNE Kadar Olan Süreyi Kapsar.

TEZ SAVUNMA SINAVI SÜRECİ Kayıt Yenileme Dönemine Denk Gelmesi Durumunda Öğrencilerin Kayıt Yenilemesi ZORUNLUDUR!!!

T.C.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü


