
Sosyal Bilimler Enstitüsü

TEZ SAVUNMA SINAVI PROSEDÜRÜ



ASGARİ ŞARTLAR

Yüksek Lisans (Tezli) Doktora

Tez Aşamasında;

TEZ ÇALIŞMASI ve UZMANLIK ALAN

derslerinden en az iki (2) dönem BAŞARILI

olmadan Tez Savunma Sınavına GİRİLEMEZ!

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) yardımıyla notlarınızı

kontrol edin ve NOT DÖKÜMÜnde yukarıdaki şartın

sağlandığından emin olunuz!

Son Tez İzleme Komitesi (TİK) Ara Raporu

BAŞARILI bulunması koşuluyla en az dört (4)

BAŞARILI Tez İzleme Komitesi Ara Rapor

Dönemi geçirmeden ve YAYIN KOŞULU

sağlanmadan Tez Savunma Sınavına GİRİLEMEZ!

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 koşuluyla Tez Savunma

Sınavına GİREBİLİRLER!

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği;

Madde – 37/7: Öğrenci, tez döneminde iki yarıyıl başarılı olmadan tez savunma sınavına giremez.’’

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 ve

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 izleme rapor dönemini geçirmiş olmak,

c) Bu Yyönetmelikle belirlenen doktora mezuniyeti için yayın koşulunu sağlamak, ZORUNDADIR.



AŞAMA-1
TEZ ORİJİNALLİK RAPORUNUN ALINMASI

Kılavuz ve Esaslar

• Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

• Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları

• TURNITIN Kullanma Kılavuzu

Tez Orijinallik Raporunun Alınması

• Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na göre tez çalışması ile ilgili yazım sürecini tamamlayan öğrenci, tezini

danışmanına sunar.

• Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları doğrultusunda tez

çalışmasını danışmanı ile birlikte TURNITIN programında benzerlik oranı tespit edilir. Benzerlik toplam oranı gösterilen sayfanın

çıktısı alınır.

TURNITIN

• Tez Danışmanlarının TURNITIN Programı ile ilgili kullanıcı adı ve şifre talepleri ile her türlü

sorunlarında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişime geçmeleri

gerekmektedir. TURNITIN Programı Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire

Başkanlığı üzerinden kullanıma açılmakta ve kontrol edilmektedir.

AŞAMA-1 Tamamlanmadan bir sonraki aşamaya GEÇİLEMEZ!

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59068
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/105177
http://w3.bilecik.edu.tr/sosyalbilimler/wp-content/uploads/sites/10/2019/01/Turnitin-%C3%96%C4%9Fretmen-K%C4%B1lavuzu.pdf


AŞAMA-2
ENSTİTÜ TEZ KONTROL

ENSTİTÜ TEZ KONTROL EVRAKLAR

Yüksek Lisans Programları

Yüksek Lisans Tez Orijinallik Raporu Formu

Yüksek Lisans Tez/Proje Kontrol Formu

Yüksek Lisans Tez Ön Kontrol Formu

Doktora Programları

Yüksek Lisans Tez/Proje Kontrol Formu

Doktora Tez Ön Kontrol Formu

Doktora Yayın Koşulu Formu

Doktora Tez Orijinallik Raporu Formu

• 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.

• Öğrenci, tez kontrolü için aldığı randevu gün ve saatinde kendi

programına ait sağdaki evrakları ıslak imzalı olarak ilgili

Araştırma Görevlisine ibraz etmek ZORUNDADIR.

• AŞAMA-1’de alınan TURNITIN çıktısı Orijinallik Raporu EKİ olarak

ilgili Araştırma Görevlisine ibraz edilmek ZORUNDADIR.

• Araştırma Görevlisi tarafından şekil yönünden kontrol edilen tez

TEZ/PROJE KONTROL FORMU ve üzerindeki öğrenci imzası ile

UYGUN GÖRÜLÜR ve bir sonraki aşamaya geçilir veya UYGUN

GÖRÜLMEZ ve bir sonraki aşama için istenilen düzeltmelerin

yerine getirilip onaylanması beklenir.

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 sunar.

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.

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.

AŞAMA-2 Tamamlanmadan bir sonraki aşamaya GEÇİLEMEZ!

AŞAMA-1 TAMAMLANDI İSE

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95811
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95810
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95812
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95810
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95789
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95791
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95792


AŞAMA-3
TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ, GÜN VE SAAT ÖNERİSİ

EVRAKLARJÜRİ, GÜN VE SAAT ÖNERİSİ

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu

Yüksek Lisans Programları

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Ön Teslim Formu

Doktora Programları

DoktoraTez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu

DoktoraTez Savunma Sınavı Jüri Ön Teslim Formu

• Öğrenci, AŞAMA-2’yi tamamlaması durumunda Tez Danışmanı ile iletişime geçer. Tez

Danışmanı Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu’nu doldurarak ilgili ABD Başkanlığına

teslim eder. ABD Başkanlığı ilgili formu EBYS üzerinden Enstitüye iletilir. Öğrenci, tüm

süreci takip etmek ve Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu’nun ıslak imzalı bir

nüshasını Enstitüye ayrıca teslim etmekle sorumludur.

• Tez Danışmanı tarafından, Tez Savunma Sınavı günü ile ilgili bir sorun yaşanmaması

için, Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu’nun planlanan savunma sınav tarihinden en

az yirmi (20) iş günü önceden Enstitüye EBYS üzerinden ABD Başkanlığı vasıtası ile

ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aksi taktirde, yönetmelik gereği Enstitü Yönetim Kurum

(EYK) toplantı tarihi itibariyle önerilen sınav tarihine 15 günden az kalması durumunda

önerilen sınav gün ve saati dikkate alınmayıp, jüri adaylarına görevlendirme

yapılmayacaktır.

• Öğrenci, tez çalışmasını yedek üyeler dahil tüm jüri üyelerine sınav tarihinden en on beş

(15) gün öncesine kadar ulaştırmak, Jüri Ön Teslim Formu ile imza altına almak,

gerektiğinde Enstitüye ibraz etmekle sorumludur.

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği;

Madde-41/5: Sınav tarihinden en az on beş gün önce, yüksek lisans tez savunma sınavı 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.

Madde-55/6: Sınav tarihinden en az on beş gün önce, doktora tez savunma sınavı 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.

AŞAMA-3 Tamamlanmadan bir sonraki aşamaya GEÇİLEMEZ!

AŞAMA-2 TAMAMLANDI İSE

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95814
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95813
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95788
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95790


AŞAMA-4
TEZ SAVUNMA SINAVI

TEZ SAVUNMA SINAVI EVRAKLAR

Yüksek Lisans Programları

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanağı Formu

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Onay Formu

Doktora Programları

Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı Formu

Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Onay Formu

• Öğrenci, Tez Savunma Sınavında BAŞARILI olması koşulu ile en az üç

(3) adet Tez Savunma Sınavı Jüri Onay Formunu jüri üyelerine

imzalatarak Baskı ve Ciltleme aşaması için muhafaza etmekle

sorumludur.

• Tez Danışmanı, Tez Savunma Sınavı Tutanağı Formunu jüri üyelerine

imzalatarak ABD Başkanlığına bir dilekçe vasıtasıyla ibraz etmekle

sorumludur.

• ABD Başkanlığı, dilekçe ile kendisine ibraz edilen Tez Savunma Sınav

Tutanağı Formunu EBYS üzerinden savunma sınavını izleyen üç (3)

gün içerisinde Enstitüye bildirmekle sorumludur. (Aksi takdirde, Tez

Savunma Sınavı YAPILMAMIŞ kabul edilecektir.)

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği;

Madde-41/10 ve 55/12: ‘’… Jüri kararı, ABD/ASD Başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

Madde-41/14 ve 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 öğrencilerin 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.

AŞAMA-4 Tamamlanmadan bir sonraki aşamaya GEÇİLEMEZ!

AŞAMA-3 TAMAMLANDI İSE

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95815
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95816
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95794
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95793


AŞAMA-4 TAMAMLANDI İSE

AŞAMA-5
ENSTİTÜ TEZ KONTROL ve CİLTLEME

EVRAKLAR

Yüksek Lisans Programları

Yüksek Lisans Tez Orijinallik Raporu Formu 

TURNITIN Benzerlik  Raporu PDF Çıktısı CD/DVD

YÖK Veri  Giriş Formu

Yüksek Lisans Tez Teslim Formu

Doktora Programları

Doktora Tez Orijinallik Raporu Formu

TURNITIN Benzerlik Raporu PDF Çıktısı CD/DVD

Yök Veri Giriş Formu

Doktora Tez Teslim Formu

• Öğrenci, Tez Savunma Sınavında BAŞARILI olunması koşuluyla, Sosyal Bilimler

Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu ve Jüri Üyelerinin Tez Savunma Sınavında tespit ettiği

imla hatalarına göre tezi üzerinde en son düzeltmeleri yaparak, tezi danışmanına

sunar.

• Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması

Uygulama Esasları ve TURNITIN Kullanma Kılavuzuna göre tez danışmanı en erken

Tez Savunma Sınavı tarihli TURNITIN Raporunu tekrar alır. Benzerlik toplam oranını

gösteren sayfanın çıktısı alınır. TURNITIN Raporu PDF dosyasının tamamı ise

CD/DVD formatında kaydedilir.

• 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.

• Öğrenci, Tez Orijinallik Raporu Formu, TURNITIN benzerlik toplam oranını gösteren

sayfanın çıktısı ve TURNITIN Raporu PDF CD/DVD ile Enstitüde görevli Araştırma

Görevlisine tezini şekil yönünden kontrol için teslim eder.

• Enstitüde görevli Araştırma Görevlisi tarafından şekil yönünden tezi uygun görülen

öğrenci Ciltleme sürecini işletir.

• Öğrenci, tezine ait üç (3) adet beyaz sert kapak ciltli nüsha ve üç (3) adet CD/DVD

formatındaki kopyalarını Tez Teslim Formu ve YÖK Veri Giriş Formu ile birlikte

Enstitüye teslim etmekle sorumludur. Jüri Onay Formları ciltli nüshaların içerisinde

ıslak imzalı, CD/DVD formatındaki kopyalarında ise PDF dosyası içerisine taranarak

eklenmesi ve YÖK Veri Giriş Formunun içerisindeki bilgilerin güncelliğinden öğrenci

sorumludur.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2019

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95811
https://www.turnitin.com/login_page.asp?lang=tr_TR
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95817
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95792
https://www.turnitin.com/login_page.asp?lang=tr_TR
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95795

