
YÜKSEK LİSANS PROJE VE TEZ TESLİMİ 

 

 
YÜKSEK LİSANS PROJE TESLİMİ  
 
Projesini teslim edecek öğrencilerimizin en geç 03 OCAK 2020 tarihine kadar Proje Teslim Formunu ve 

CD’yi aşağıdaki işlemleri yaparak Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir.  
 

1. Proje. (CD içerisinde, PDF formatında ve akademik yazım kılavuzuna göre hazırlanmış 

olması gerekmektedir.) Yazım kılavuzu http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/akadamik-yazim-

klavuzu.pdf  adresinde yer almaktadır.  

2. Proje Teslim Formu (internet sitemizde ÖĞRENCİ başlığı altında yer almaktadır ve  

http://sbe.kocaeli.edu.tr/yukseklisansFormlar.php adresinden temin edilebilir) (Form 

danışman onayından sonra Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir)  
 

*Proje savunma sınavları danışmanın veya anabilim dalı başkanlığının belirleyeceği gün ve saatte 
yapılacaktır.   
 
*Proje savunma sınavına girecek öğrencilerimizin, Enstitümüz web sayfasında yer alan PROJE SAVUNMA 
SINAV TUTANAĞI ile birlikte belirlenen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.  
 

*Proje savunma sınavları en geç, 31 OCAK 2020 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir. 

 
*Formlar ve tutanaklar http://sbe.kocaeli.edu.tr/yukseklisansFormlar.php adresinden temin edilebilir. 

 
 

 

TEZ TESLİMİ 

2. SAYFA 

 

 

 

Başarılar dileriz. 
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YÜKSEK LİSANS TEZ TESLİMİ 
 
Tezini teslim edecek öğrencilerimizin en geç O3 OCAK 2020 tarihine kadar Tez Teslim Formunu 

ve CD’yi aşağıdaki işlemleri yaparak Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir.  
 

1. Tez. (Cd içerisinde, PDF formatında ve akademik yazım kılavuzuna göre hazırlanmış 

olması gerekmektedir.) Yazım kılavuzu http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/akadamik-

yazim-klavuzu.pdf  adresinde yer almaktadır. (CD Enstitüye teslim edilmesi 

gerekmektedir.) 

2. Tez Teslim Formu (internet sitemizde ÖĞRENCİ başlığı altında yer almaktadır veya 

http://sbe.kocaeli.edu.tr/yukseklisansFormlar.php adresinden temin edilebilir) (Form 

danışman onayından sonra Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir) 

 

3. Makale veya Bildiri. Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği'nin 24/2 maddesi "Yüksek lisans tezinin teslim edilebilmesi ve tez 

sınavına girilebilmesi için, yüksek lisans eğitim sürecinde, hakemli dergilerde 

yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makale veya sunulmuş bir bildiri 

gerekir." gereğince, “yayımlanmış derginin künye sayfaları, yayınevinin yer aldığı 

sayfa, içindekiler sayfası ile yayımlanan tam metin bir adet cd’nin içerisinde (pdf 

formatında)” ve “sunulmuş bildiriler için, katılım belgesi ve sunulan metnin tamamı 

cd içerisinde tez ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.” 

 

4. Seminer Katılım Formu. Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği; Tezli Yüksek Lisans Programları için, MADDE 21 – (1) Seminer 

sunumları herkese açık bir şekilde yapılır ve her öğrenci öğrencilik süresince en az 

dört seminer sunumuna dinleyici olarak katılmak zorundadır. 23-27 Aralık 2019 

tarihleri arasında yapılacak olan seminer sunumları Enstitümüz web sayfası 

Etkinlikler başlığı altında duyurulacaktır. Seminer sunumlarına dinleyici olarak 

katılacak öğrencileriz web sayfamızda yer alan “Seminer Katılım Formu’nu” dersin 

öğretim üyesine imzalatarak Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 
 
 
*Tez savunma sınavları, danışmanın veya anabilim dalı başkanlığının belirleyeceği gün ve saatte 
yapılacaktır. Sınav tarihi ve saati Tez Teslim Formunda belirtilecektir.  
 
*Tez savunma sınavına girecek öğrencilerimizin, Enstitümüz web sayfasında yer alan TEZ SAVUNMA 
SINAV TUTANAĞI ile birlikte belirlenen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir. 
 

*Tez savunma sınavları en geç, 31 OCAK 2020 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir. 

 
Formlar ve tutanaklar http://sbe.kocaeli.edu.tr/yukseklisansFormlar.php adresinden temin edilebilir. 

 

 

Başarılar dileriz. 
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