
 
 

 

 

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

 

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 

TEZ SAVUNMA SINAVI (YÜKSEK LİSANS/ DOKTORA) 

 YAPILMASINA İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR 

 

Enstitümüz 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi tez savunma sınavları 16 Mayıs 2022 -08 

Temmuz 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacaktır. 

 

Tezli yüksek lisans öğrencileri tez savunma sınavına girebilmesi için;   

a) En az 2 (iki) yarıyıl tez aşamasında bulunmuş olması ve Özel Uzmanlık Konuları dersinden başarılı olması,  

b) Yüksek lisans tezinden üretilmiş bir makaleyi hakemli bir dergide ya da kitapta bölüm olarak yayınlamış 

veya kesin kabul almış olması ya da tam metin formatında ulusal/uluslararası en az bir bildiri (kongre, 

konferans, sempozyum vb.) yayınlamış olması,  gerekmektedir. 

 

Doktora öğrencilerin tez savunma sınavına girebilmesi için;  

a) En az 4 (dört) yarıyıl tez aşamasında bulunmuş olması ve Özel Uzmanlık Konuları dersinden başarılı 

olması,  

b) En az 3 ara rapor sunumu yapmış ve başarılı olması, 

c) Tez konusu ile ilgili en az bir makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya kitapta 

bölüm olarak yayımlanmış veya yayımlanmak üzere kesin kabul edilmiş olması gerekmektedir. 

 

Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci için jüri  oluşturulmayacaktır. 

 

B. TEZ SAVUNMA SINAVI BAŞVURU/JÜRİ İŞLEMLERİ  

B.1.Öğrencinin Yapması Gereken İşlemler: 

B.1.1. Tez savunma sınavına girme şartlarını yerine getiren öğrenci danışman öğretim üyesine tez taslağını 

teslim eder. 

B.1.2. Danışman öğretim üyesinin tezin savunabilir görüşü üzerine;  makale/bildiri yayım belgesini*, danışman 

öğretim üyesine iletir.  

 

* Yayım şartında;  

 Makalelerde;  yayımlanmamış ise resmi makale kabul yazısı ve makale metnini,   

     yayımlanmış ise derginin jenerik sayfası ve makale metnini, 

 Bildirilerde; katılım belgesi ve tam metin bildiri metnini, 

 Kitap bölümlerinde; kitabın jenerik sayfası ve kitap bölümün tam metnini, 

             Danışman öğretim üyesine teslim edilecektir. 



 
 

 

B.1.3. Öğrenci; tez taslağı ve intihal raporunu tez savunma sınavı için belirlenen jüri üyelerine (jüri üyesinin 

talebine göre) çıktı veya mail aracılığı ile iletir. (İntihal raporu danışman öğretim üyesince Üniversitemiz 

Kütüphane Daire Başkanlığı Turnitin programından alınacaktır. ) 

B.1.4. Öğrenci; tez savunma sınavının tarih ve saati için danışman öğretim üyesi ile iletişime geçer ve bilgi 

alır.  

B.1.5 . Belirtilen tarihte sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır. 

 

B.2.Danışman Öğretim Üyesinin Yapması Gereken İşlemler: 

B.2.1. Sınavların düzenlenmesi, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından Danışman Öğretim Üyesi sorumludur.  

B.2.2. Tez savunma sınavına girmek için talepte bulunan öğrencinin tez taslağını, Üniversitemiz Kütüphane 

Daire Başkanlığında Turnitin programından taratır ve intihal raporunu, tez taslağıyla birlikte jüri üyelerine 

gönderilmek üzere öğrenciye iletir.  

B.2.3. Tez taslağı jürinin talebine göre basılı veya mail yolu ile iletilir. 

B.2.4. Öğrencinin tez savunma sınavı işlemlerinin başlatılabilmesi için; 

 Tez savunma Jüri Öneri Formu (1)  

 İntihal Raporu  

 Öğrencinin Makale /Bildiri Yayım Belgesi’ni(2) 

en geç 06 Haziran 2022 tarihine Anabilim dalı başkanlığına kadar bildirir. 

 

(1) Yüksek lisans Jürisi; biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere aynı 

alandan  en az üç öğretim üyesinden oluşturulacaktır. Doktora Jürisi; tez izleme komite üyeleri ve aynı 

alandan Üniversite dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşturulacaktır 

 

            (2) Makale/Bildiri yayımı belgesi danışman öğretim üyesince uygunluğu kontrol edilecek, 

 Makalelerde;  yayımlanmamış ise resmi makale kabul yazısı ve makale metnini,   

     yayımlanmış ise derginin jenerik sayfası ve makale metnini, 

 Bildirilerde; katılım belgesi ve tam metin bildiri metnini, 

 Kitap bölümlerinde; kitabın jenerik sayfası ve kitap bölümün tam metnini, 

Gönderilecektir. 

B.2.5. Görevlendirme yazılarının jüri üyelerine tevdi edilmesini takiben;  danışman öğretim üyesi, jüri 

üyelerini ve öğrenciyi sınav hakkında bilgilendirir.  

B.2.6. Tez savunma sınavının yapılmasına müteakip 3 (üç) gün içinde Tez Savunma Sınavı Tutanak Formunu 

Enstitüye iletilmek üzere Ana Bilim Dalı Başkanlığına teslim eder.   

 

 

 

 

 

 

 


