
 
 

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ 

TEZ/PROJE/SEMİNER/YETERLİK/ÖNERİ/İZLEME 

SINAVLARINA İLİŞKİN  

ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU 
(Ülkemizde ve Dünya’da yaşanan Pandemi nedeniyle 2019-2020 Bahar 

dönemi ile sınırlı kalmak üzere kılavuzda belirtilen hususların 

uygulanması önem arzetmektedir.) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

İÇİNDEKİLER 

ONEDRIVE BAĞLANTILARI 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 

TEZ TESLİMLERİ 

TEZ TESLİMLERİ (DÜZELTME ALAN ÖĞRENCİLER İÇİN)  

PROJE TESLİMLERİ 

DOKTORA/SANATTA YETERLİK PROGRAMLARI  

TEZ TESLİMLERİ 

DOKTORA/SANATTA YETERLİK BAŞVURULARI 

TEZ ÖNERİSİ BAŞVURULARI 

TEZ İZLEME BAŞVURULARI 

LİSANSÜSTÜ TEZ/PROJE-YETERLİK-ÖNERİ-İZLEME SAVUNMA SINAVLARI  

SEMİNER SUNUM VE KATILIMLARI  

TEZ/PROJE SAVUNMA-DOKTORA YETERLİK-TEZ ÖNERİSİ-TEZ İZLEME SINAV 

TUTANAKLARININ İMZALANMASI  

DOKTORA YETERLİK-TEZ ÖNERİSİ-TEZ İZLEME TUTANAKLARI 

DOKTORA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULUP İMZALANMASI 

DOKTORA YETERLİK SINAVLARININ YAPILIŞ ŞEKLİ 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU VE SAVUNMA SINAV TARİHLERİ 

- TEZ/PROJE TESLİM 

- DOKTORA YETERLİK 

- TEZ ÖNERİSİ 

- TEZ İZLEME 

SON BAŞVURU TARİHİ 

03 TEMMUZ 2020 

- TEZ/PROJE SAVUNMA 

- DOKTORA YETERLİK 

- TEZ ÖNERİSİ 

- TEZ İZLEME 

SINAVLARININ SON TARİHİ 

31 TEMMUZ 2020 

 

 

GEREKLİ FORMLAR 

Tez/Proje Savunma Tutanağı 
 

Doktora Değerlendirme Tutanağı 
 

Doktora Yeterlik Tutanağı 
 

Tez Önerisi Tutanağı 
 

Tez İzleme Tutanağı 
 

 

 

 

 

İndirmek için tıklayınız 

İndirmek için tıklayınız 

İndirmek için tıklayınız 

İndirmek için tıklayınız 

İndirmek için tıklayınız 

http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Tez-Proje-Savunma-Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Doktora_Degerlendirme_Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Doktora_Yeterlik_Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Tez_onerisi_Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Tez-izleme-Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Tez-Proje-Savunma-Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Tez-Proje-Savunma-Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Doktora_Degerlendirme_Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Doktora_Yeterlik_Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Tez_onerisi_Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Tez-izleme-Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Tez-Proje-Savunma-Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Doktora_Degerlendirme_Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Doktora_Degerlendirme_Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Doktora_Yeterlik_Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Tez_onerisi_Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Tez-izleme-Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Tez-Proje-Savunma-Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Doktora_Degerlendirme_Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Doktora_Yeterlik_Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Doktora_Yeterlik_Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Tez_onerisi_Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Tez-izleme-Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Tez-Proje-Savunma-Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Doktora_Degerlendirme_Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Doktora_Yeterlik_Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Tez_onerisi_Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Tez_onerisi_Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Tez-izleme-Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Tez-Proje-Savunma-Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Doktora_Degerlendirme_Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Doktora_Yeterlik_Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Tez_onerisi_Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Tez-izleme-Tutanagi.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/matbu/Tez-izleme-Tutanagi.pdf


 
 

 

 

 

 

ONEDRIVE BAĞLANTILARI 

Kayıtlı Olunan Program Alanı 
Tez Kabul Görevli Kişi OneDrive 

Bağlantısı 

EĞİTİM (Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları)  
 
ARŞ.GÖR. ALİ RIZA SOLMAZ 
aliriza.solmaz@kocaeli.edu.tr 

 

İLETİŞİM (Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları) 

İLAHİYAT (Tezli Yüksek Lisans Programları) 

BEDEN EĞİTİMİ (Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans 
Programları) 

SAĞLIK BİLİMLERİ (Tezli Yüksek Lisans Programları) 

ARŞ.GÖR. HANDE YÜKSEL 
hande.yuksel@kocaeli.edu.tr 

 

DEVLET KONSERVATUARI (Tezli Yüksek Lisans 
Programları) 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER (Tezsiz Yüksek Lisans 
Programları) 

HUKUK (Tezli Yüksek Lisans Programları) 

HAVACILIK (Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans 
Programları) 
DENİZCİLİK (Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans 
Programları) 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER (Tezli Yüksek Lisans 
Programları) 

ARŞ.GÖR. AYBÜKE ŞİMŞEK 
aybuke.simsek@kocaeli.edu.tr 

 

FEN EDEBİYAT (Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans 
Programları) 

 
ARŞ.GÖR. EYLÜL ALTUNDAŞ 
eylul.altundas@kocaeli.edu.tr 

 

GÜZEL SANATLAR (Tezli Yüksek Lisans Programları) 

İÇ MİMARLIK (Tezli Yüksek Lisans Programı) 

TURİZM (Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları) 

DOKTORA/SANATTA YETERLİK PROGRAMLARI 
HAMDİ YILMAZ 
hamdi.yilmaz@kocaeli.edu.tr 

 

 

 

 

 

 

 

Dosya Yükle 

Dosya Yükle 

Dosya Yükle 

Dosya Yükle 

Dosya Yükle 

https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EmOwbNB8jQhIr2eaxi4i01ABHBuUIgIppK6SEsXp3X57Aw
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EgxoA2zc9AVDjY0eMV0xVUwB80LWQEE7SrwsEtKqbibmCg
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EsJa1NnZn9hFs7QswbZ83Y4BX6Cl-EyWYkSrn_lqhvN7Lg
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EobsjJP-t2ZNt9pHOOqc3IkBnjTUqGp-myvUuLoDO-odgg
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EvokgOkimnNFmN95CMAGAskBhSO8sswCmlEkVuN1jzib2w
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EmOwbNB8jQhIr2eaxi4i01ABHBuUIgIppK6SEsXp3X57Aw
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EmOwbNB8jQhIr2eaxi4i01ABHBuUIgIppK6SEsXp3X57Aw
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EgxoA2zc9AVDjY0eMV0xVUwB80LWQEE7SrwsEtKqbibmCg
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EsJa1NnZn9hFs7QswbZ83Y4BX6Cl-EyWYkSrn_lqhvN7Lg
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EobsjJP-t2ZNt9pHOOqc3IkBnjTUqGp-myvUuLoDO-odgg
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EvokgOkimnNFmN95CMAGAskBhSO8sswCmlEkVuN1jzib2w
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EmOwbNB8jQhIr2eaxi4i01ABHBuUIgIppK6SEsXp3X57Aw
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EgxoA2zc9AVDjY0eMV0xVUwB80LWQEE7SrwsEtKqbibmCg
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EgxoA2zc9AVDjY0eMV0xVUwB80LWQEE7SrwsEtKqbibmCg
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EsJa1NnZn9hFs7QswbZ83Y4BX6Cl-EyWYkSrn_lqhvN7Lg
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EobsjJP-t2ZNt9pHOOqc3IkBnjTUqGp-myvUuLoDO-odgg
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EvokgOkimnNFmN95CMAGAskBhSO8sswCmlEkVuN1jzib2w
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EmOwbNB8jQhIr2eaxi4i01ABHBuUIgIppK6SEsXp3X57Aw
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EgxoA2zc9AVDjY0eMV0xVUwB80LWQEE7SrwsEtKqbibmCg
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EsJa1NnZn9hFs7QswbZ83Y4BX6Cl-EyWYkSrn_lqhvN7Lg
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EsJa1NnZn9hFs7QswbZ83Y4BX6Cl-EyWYkSrn_lqhvN7Lg
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EobsjJP-t2ZNt9pHOOqc3IkBnjTUqGp-myvUuLoDO-odgg
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EvokgOkimnNFmN95CMAGAskBhSO8sswCmlEkVuN1jzib2w
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EmOwbNB8jQhIr2eaxi4i01ABHBuUIgIppK6SEsXp3X57Aw
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EgxoA2zc9AVDjY0eMV0xVUwB80LWQEE7SrwsEtKqbibmCg
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EsJa1NnZn9hFs7QswbZ83Y4BX6Cl-EyWYkSrn_lqhvN7Lg
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EobsjJP-t2ZNt9pHOOqc3IkBnjTUqGp-myvUuLoDO-odgg
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EobsjJP-t2ZNt9pHOOqc3IkBnjTUqGp-myvUuLoDO-odgg
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EvokgOkimnNFmN95CMAGAskBhSO8sswCmlEkVuN1jzib2w
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EmOwbNB8jQhIr2eaxi4i01ABHBuUIgIppK6SEsXp3X57Aw
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EgxoA2zc9AVDjY0eMV0xVUwB80LWQEE7SrwsEtKqbibmCg
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EsJa1NnZn9hFs7QswbZ83Y4BX6Cl-EyWYkSrn_lqhvN7Lg
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EobsjJP-t2ZNt9pHOOqc3IkBnjTUqGp-myvUuLoDO-odgg
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EvokgOkimnNFmN95CMAGAskBhSO8sswCmlEkVuN1jzib2w
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EvokgOkimnNFmN95CMAGAskBhSO8sswCmlEkVuN1jzib2w


 
 

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 

TEZ TESLİMLERİ 

Tezini teslim edecek olan öğrencilerimiz 03 Temmuz 2020 tarihine kadar aşağıdaki işlemleri 

yaparak tezlerinin teslim işlemini gerçekleştirebilirler:  

Form danışmana e-posta ile gönderilecek. Tez, makale veya bildiri yukarıdaki tabloda belirtilen 

OneDrive bağlantısına yüklenecektir.  

1- 1 Adet Tez Teslim Formu  

 

2- 1 Adet Tez (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. 

3- 1 adet Makale veya Bildiri (elektronik bildiri de dahil). 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 (pdf formatında)” ve “sunulmuş bildiriler için, katılım belgesi ve 

sunulan metnin tamamı tez ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.” 

Tez-Makale/bildiri (Elektronik bildiri dahil) yukarıda belirtilen hususlara göre yukarıdaki 

tabloda belirtilen OneDrive bağlantısına yüklemeleri gerekmektedir. 

4- Yönetmelik gereği her öğrencimizin en az 4 (dört) seminer sunumunu izlemesi 

gerekmektedir. Seminer sunum tarihleri Anabilim/Anasanat Dalı ve Enstitü web sayfalarında 

duyurulacak olup sunumlar zoom üzerinden yapılacaktır. Seminer sunumlarını izleyen 

öğrencilerimizin isim listeleri seminer dersini veren öğretim üyesi tarafından Enstitümüze 

EBYS üzerinden enstitümüze bildirilecektir. Daha önce 4 seminer sunumu izleyen 

öğrencilerimizin yeniden bu işlemi yapmalarına gerek bulunmamaktadır. 

 

Tezler ve Bildiri/Makaleler PDF formatında, tez için dosya adı Öğrenci No – (Tez) – (e-mail adresi), 

Bildiri/Makaleler için Öğrenci No – (Bildiri/Makale), şeklinde isimlendirilerek kayıtlı olunan 

programın yukarıdaki tabloda yer alan OneDrive bağlantısına yüklenmelidir. 

Tez Teslim Formları öğrenci tarafından ilgili alanlar doldurulup imzalandıktan sonra danışmana e-

posta ile gönderecektir. Danışman tez teslim formunu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığına 

EBYS üzerinden gönderecektir. 

Tez savunma sınav tarihleri ve jüri üyeleri, Danışmanın önerisi ve Anabilim/Anasanat dalı kurulu 

tarafından belirlenecek ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanacaktır.  Tez savunma sınavları, 

onaylanan sınav tarihi ve saatinde jüri üyelerince zoom üzerinden yapılacaktır.  

Tez savunma sınavları en geç 31 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılmalıdır. 

İndirmek için tıklayınız 

http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/yLisansForm/yukseklisanstezteslimformu.docx
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/akadamik-yazim-klavuzu.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/akadamik-yazim-klavuzu.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/yLisansForm/yukseklisanstezteslimformu.docx
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/yLisansForm/yukseklisanstezteslimformu.docx


 
 

 

 

 

 

TEZ TESLİMLERİ (DÜZELTME ALAN ÖĞRENCİLER İÇİN) 

Tezini teslim edecek olan öğrencilerimiz 22 Mayıs 2020 tarihine kadar ikinci tez savunma sınavına 

girmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki öğrencilerimiz aşağıdaki işlemleri yaparak tezlerinin teslim 

işlemini gerçekleştirebilirler: 

Form danışmana e-posta ile gönderilecek. Tez, makale veya bildiri yukarıdaki tabloda belirtilen 

OneDrive bağlantısına yüklenecektir. 

1- 1 Adet Tez Savunma Sınav Tarihi Belirleme Formu   

 

2- 1 Adet Tez (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. 

3- 1 adet Makale veya Bildiri (elektronik bildiri de dahil). 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 (pdf formatında)” ve “sunulmuş bildiriler için, katılım belgesi ve 

sunulan metnin tamamı tez ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.” 

 

Tezler ve Bildiri/Makaleler PDF formatında, tez için dosya adı Öğrenci No – (Tez) – (e-mail adresi), 

Bildiri/Makaleler için Öğrenci No – (Bildiri/Makale) şeklinde isimlendirilerek kayıtlı olunan 

programın yukarıdaki tabloda yer alan OneDrive bağlantısına yüklenmelidir. 

Tez Savunma Sınav Tarihi Belirleme Formları öğrenci tarafından ilgili alanlar doldurulup 

imzalandıktan sonra danışmana e-posta ile gönderilecek ve danışman tarafından sınav tarihi ve saati 

belirlenerek EBYS üzerinden üst yazı ile Enstitüye gönderilecektir. 

Tez savunma sınavları, formda belirtilen sınav tarihi ve saatinde jüri üyelerince Zoom programı 

üzerinden yapılacaktır.  

İkinci Tez savunma sınavları en geç 22 Mayıs 2020 tarihine kadar yapılmalıdır. 

 

 

 

İndirmek için tıklayınız 

http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/yLisansForm/yukseklisanstezsavunmasinavitarihibelirleme.doc
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/akadamik-yazim-klavuzu.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/akadamik-yazim-klavuzu.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/yLisansForm/yukseklisanstezsavunmasinavitarihibelirleme.doc
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/yLisansForm/yukseklisanstezsavunmasinavitarihibelirleme.doc


 
 

 

 

 

 

PROJE TESLİMLERİ 

Projesini teslim edecek olan öğrencilerimiz 03 Temmuz 2020 tarihine kadar aşağıdaki işlemleri 

yaparak projelerinin teslim işlemini gerçekleştirebilirler: 

Form danışmana e-posta ile gönderilecek. Proje, yukarıdaki tabloda belirtilen OneDrive bağlantısına 

yüklenecektir. 

1- 1 Adet Proje Teslim Formu  

 

2- 1 Adet Proje (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.  

 

Projeler PDF formatında, dosya adı Öğrenci No – (Proje) – (e-mail adresi) şeklinde isimlendirilerek 

kayıtlı olunan programın yukarıdaki tabloda yer alan OneDrive bağlantısına yüklenmelidir. 

Proje Teslim Formları ise öğrenci tarafından ilgili alanlar doldurulup imzalandıktan sonra danışmana 

e-posta ile gönderilecek ve danışman tarafından EBYS üzerinden ilgili Anabilim/Anasanat Dalı 

Başkanlığı’na gönderilecektir. 

Proje savunma sınav tarihleri ve jüri üyeleri, Danışmanın önerisi ve Anabilim/Anasanat dalı kurulu 

tarafından belirlenecek ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanacaktır.  Proje savunma 

sınavları, onaylanan sınav tarihi ve saatinde jüri üyelerince Zoom programı üzerinden yapılacaktır.  

Proje savunma sınavları en geç 31 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

  

İndirmek için tıklayınız 

http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/yLisansForm/projeteslimformu.docx
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/akadamik-yazim-klavuzu.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/akadamik-yazim-klavuzu.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/yLisansForm/projeteslimformu.docx
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/yLisansForm/projeteslimformu.docx


 
 

 

 

 

DOKTORA/SANATTA YETERLİK PROGRAMLARI 

TEZ TESLİMLERİ 

Tezini teslim edecek olan öğrencilerimiz 03 Temmuz 2020 tarihine kadar aşağıdaki işlemleri 

yaparak tezlerinin teslim işlemini gerçekleştirebilirler: 

Form danışmana e-posta ile gönderilecek. Tez, makale veya bildiri aşağıda belirtilen OneDrive 

bağlantısına yüklenecektir. 

1- 1 Adet Tez Teslim Formu  

 

2- 1 Adet Tez (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. 

3- 1 adet Makale veya Bildiri. Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 

36/2 maddesi "Doktora tezinin teslim edilebilmesi ve savunma sınavına girilebilmesi için, 

doktora eğitimi sürecinde, ilgili anabilim dalının doçentlik başvuru ölçütlerine uygun 

indekslerde taranan dergilerde en az bir adet yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş makale 

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

sayfa, içindekiler sayfası ile yayımlanan tam metin (pdf formatında)” ve “sunulmuş bildiriler 

için, katılım belgesi ve sunulan metnin tamamı tez ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.” 

4- Yönetmelik gereği her öğrencimizin en az 4 (dört) seminer sunumunu izlemesi 

gerekmektedir. Seminer sunum tarihleri Anabilim/Anasanat Dalı ve Enstitü web sayfalarında 

duyurulacak olup sunumlar zoom üzerinden yapılacaktır. Seminer sunumlarını izleyen 

öğrencilerimizin isim listeleri seminer dersini veren öğretim üyesi tarafından Enstitümüze 

EBYS üzerinden bir üst yazı ile bildirilecektir. Daha önce 4 seminer sunumu izleyen 

öğrencilerimizin yeniden bu işlemi yapmalarına gerek bulunmamaktadır.  

 

Tezler ve Bildiri/Makaleler PDF formatında, tez için dosya adı Öğrenci No – (Tez) – (e-mail adresi) 

ve Bildiri/Makaleler için ise Öğrenci No – (Bildiri/Makale), şeklinde isimlendirilerek kayıtlı olunan 

programın yukarıdaki tabloda yer alan OneDrive bağlantısına yüklenmelidir. 

 

Tez Teslim Formları öğrenci tarafından ilgili alanlar doldurulup imzalandıktan sonra danışmana e-

posta ile gönderilecek ve danışman tarafından EBYS ile ilgili Anabilim/Anasanat Dalına 

gönderilecektir. 

Tez savunma sınav tarihleri ve jüri üyeleri, Danışmanın önerisi ve Anabilim/Anasanat dalı kurulu 

tarafından belirlenecek ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanacaktır.  Tez savunma sınavları, 

onaylanan sınav tarihi ve saatinde jüri üyelerince Zoom programı üzerinden yapılacaktır. 

 

İndirmek için tıklayınız 

http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/doktoraForm/doktoratezteslimformu.docx
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/akadamik-yazim-klavuzu.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/akadamik-yazim-klavuzu.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/doktoraForm/doktoratezteslimformu.docx
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/doktoraForm/doktoratezteslimformu.docx


 
 

 

 

DOKTORA/SANATTA YETERLİK BAŞVURULARI 

Doktora/Sanatta Yeterlik sınavına girecek olan öğrencilerimiz 03 Temmuz 2020 tarihine kadar 

aşağıdaki işlemleri yaparak başvuru işlemini gerçekleştirebilirler: 

1- 1 Adet Yeterlik Başvuru Formu                                                       

 

2- Yeterlik Başvuru Formları öğrenci tarafından ilgili alanlar doldurulup imzalandıktan sonra 

danışmana e-posta ile gönderilecek ve danışman tarafından EBYS ile ilgili Anabilim/Anasanat 

Dalına gönderilecektir. 

 

Doktora Yeterlik Sınav tarihleri ve jüri üyeleri, Danışmanın önerisi ve Anabilim/Anasanat dalı kurulu 

tarafından belirlenecek ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanacaktır. Doktora Yeterlik 

sınavları, onaylanan sınav tarihi ve saatinde jüri üyelerince Zoom programı üzerinden yapılacaktır. 

Doktora/Sanatta Yeterlik sınavları en geç 31 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılmalıdır. 

 

TEZ ÖNERİSİ BAŞVURULARI 

Doktora Tez Önerisi sınavına girecek olan öğrencilerimiz 03 Temmuz 2020 tarihine kadar aşağıdaki 

işlemleri yaparak başvuru işlemini gerçekleştirebilirler: 

1- 1 Adet Tez Önerisi Başvuru Formu  
 

2- Tez Önerisi Başvuru Formları öğrenci tarafından ilgili alanlar doldurulup imzalandıktan 

sonra danışmana e-posta ile gönderilecek ve danışman tarafından EBYS ile Enstitüye 

gönderilecektir. 

 

3- Tez çalışmalarının tamamını içeren PDF formatındaki dosya öğrenci tarafından kayıtlı olunan 

programın yukarıdaki tabloda yer alan OneDrive bağlantısına Öğrenci No – (Öneri) – (e-

mail adresi) şeklinde isimlendirilerek yüklenmelidir. Ayrıca danışman ve tez izleme jüri 

üyelerine de e-posta ile gönderilmelidir.  

 

Tez Önerisi sınavları, danışmanın veya anabilim dalı başkanlığının belirleyeceği gün ve saatte Zoom 

programı üzerinden yapılacaktır. 

Tez Önerisi sınavları en geç 31 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılmalıdır. 

 

 

 

İndirmek için tıklayınız 

İndirmek için tıklayınız 

http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/doktoraForm/Doktora-Yeterlik-Basvuru-Formu.docx
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/doktoraForm/tezonerisibasvurudilekcesi.doc
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/doktoraForm/Doktora-Yeterlik-Basvuru-Formu.docx
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/doktoraForm/Doktora-Yeterlik-Basvuru-Formu.docx
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/doktoraForm/tezonerisibasvurudilekcesi.doc
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/doktoraForm/Doktora-Yeterlik-Basvuru-Formu.docx
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/doktoraForm/tezonerisibasvurudilekcesi.doc
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/doktoraForm/tezonerisibasvurudilekcesi.doc


 
 

 

 

 

TEZ İZLEME BAŞVURULARI 

Doktora Tez İzleme sınavına girecek olan öğrencilerimiz 03 Temmuz 2020 tarihine kadar aşağıdaki 

işlemleri yaparak başvuru işlemini gerçekleştirebilirler: 

1- 1 Adet Tez İzleme Başvuru Formu  

 

2- Tez İzleme Başvuru Formları öğrenci tarafından ilgili alanlar doldurulup imzalandıktan sonra 

danışmana e-posta ile gönderilecek ve danışman tarafından EBYS ile Enstitüye 

gönderilecektir. 

 

3- Tez çalışmalarının tamamını içeren PDF formatındaki dosya öğrenci tarafından kayıtlı olunan 

programın yukarıdaki tabloda yer alan OneDrive bağlantısına Öğrenci No – (İzleme) – (e-

mail adresi) şeklinde isimlendirilerek yüklenmelidir. Ayrıca danışman ve tez izleme jüri 
üyelerine de e-posta ile gönderilmelidir. 

 

Tez İzleme sınavları, danışmanın veya anabilim dalı başkanlığının belirleyeceği gün ve saatte Zoom 

programı üzerinden yapılacaktır.  

Tez İzleme sınavları en geç 31 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılmalıdır. 

 

 

  

İndirmek için tıklayınız 

http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/doktoraForm/tezizlemebasvurudilekcesi.doc
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/doktoraForm/tezizlemebasvurudilekcesi.doc
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/doktoraForm/tezizlemebasvurudilekcesi.doc


 
 

 

 

 

 

 

 

LİSANSÜSTÜ TEZ/PROJE-YETERLİK-ÖNERİ-İZLEME 

SAVUNMA SINAVLARI 

Tez/Proje savunma sınavları, Doktora Tez İzleme, Tez Önerileri, Yeterlilik sınavları gibi karşılıklı 

görüşme ve sunum gibi faaliyetleri gerektiren çalışmaların tümü Zoom programı kullanılarak canlı 

ve kayıt alınarak yapılacaktır. Bu süreçte öğrenci danışmanı kendi UZEM sayfasında Yüksek Lisans 

Tez/Proje veya Doktora Tez, Öneri, Yeterlik için Zoom programına tarih, saat ve ilgili sınav başlığını 

girerek link oluşturacak ve diğer jüri üyeleri ve öğrenci ile paylaşacaktır. Bu etkinliklerin tümü 

danışman hocanın organizasyonu ve kontrolünde yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

SEMİNER SUNUM VE KATILIMLARI 

Seminer sunumları, 22 Haziran-03 Temmuz 2020 tarihleri arasında tüm lisansüstü öğrencilerine açık 

bir şekilde ZOOM üzerinde sunulması gerekmektedir. Seminer dersini veren öğretim üyesi kendi 

UZEM sayfasında Seminer sunumu için Seminer Sunum tarihlerinden en az 1 hafta önce kendisinden 

seminer dersi alan her bir öğrencisi için Zoom programına tarih, saat ve ilgili sınav başlığını girerek 

link oluşturacak ve bu linki danışman EBYS üzerinden Anabilim/Anasanat Dalına bildirecek ve 

Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı da yine EBYS üzerinden Enstitü’ye bildirilecektir. Sunum tarihleri 

Anabilim/Anasanat Dalı ve Enstitü web sayfasında ilan edilecektir. Seminer sunumuna izleyici olarak 

katılan öğrenciler sunum esnasında Chat ekranına Öğrenci No – Ad Soyad şeklinde bilgilerini 

yazmaları gerekmektedir. Seminer dersini veren öğretim üyesi de yorum ekranındaki bu bilgileri text 

(metin) dosyasına aktarmalı (Resim I ve Resim II) ve listeyi Enstitüye EBYS üzerinden göndermelidir. 

4 adet seminer sunumu izlemeyen öğrenci tez savunması yapamayacağından bu işlemler 

geciktirilmeden Enstitüye bildirilmelidir. 

 

Resim I 

 

 

Resim II 

 



 
 

 

TEZ/PROJE SAVUNMA-DOKTORA YETERLİK-TEZ ÖNERİSİ-TEZ 

İZLEME SINAV TUTANAKLARININ İMZALANMASI  

Öncelikle bilgisayarınız ya da tabletinizde bir PDF görüntüleme programının kurulu olduğundan 

emin olunuz. (Tavsiye edilen program Adobe Reader) (İndirmek için tıklayınız) 

Savunma sınavları için danışman öğretim üyesi e-destek sistemi üzerinde sınav için önceden 

belirlenmiş olan sınav tarihi ve saatine uygun bir şekilde Zoom sınav bağlantısı oluşturmalı ve bu 

bağlantıyı diğer jüri üyeleri ve öğrenci ile paylaşmalıdır. Sınav günü ve saatinde tüm jüri üyeleri ve 

öğrenci bu bağlantı üzerinden sınava katılım sağlamalıdırlar. Sınavlar görüntülü olarak kayıt altına 

alınmalıdır.  

Savunma sınavı bittikten sonra Danışman öğretim üyesi PDF formatındaki Tez/Proje Savunma Sınav 

Tutanağını açmalı ve daha sonra Zoom ekranındaki “Share Screen” butonuna basmalı. Ardından 

açılan pencerede az önce açmış olduğu “Tez/Proje Savunma Sınav Tutanağı”nı seçmeli. (Resim I) 

 

Resim I 

 

 

 

 

 

 

 

https://get.adobe.com/tr/reader/


 
 

 

 

Artık tutanak paylaşıma açılmıştır. Sonrasında Resim II’de gösterildiği üzere Zoom ekranının üst 

kısmındaki menüden “Remote Control” seçilmeli ve ilk olarak öğrenciye yetki verilmeli. (Formdaki 

ilgili alanları doldurması için.)  

 

Resim II 

Formdaki alanlar öğrenci tarafından doldurulduktan sonra danışman öğretim üyesi yine Resim 

2a’daki gibi “Remote Conrolled” menüsünden “Abort Control” butonuna basarak öğrenciye verdiği 

yetkiyi sonlandırmalı.  

 

Resim 2a 

Ardından danışman öğretim üyesi formu imzalayabilmesi için PDF formundaki Resim III’deki işaretli 

alana tıklamalı.  

 

 

 

 



 
 

 

 

Resim III 

Daha sonra Resim IV’deki kırmızı ile işaretli alanlardan, önce 1 ile işaretlenmiş yerden imza rengi 

“Mavi” seçilmeli ardından 2 ile işaretlenmiş “İmza Ekle”ye tıklanmalı.  

 

Resim IV 

Ardından Resim V’de kırmızı ile işaretlenmiş yerlerden önce, 1 ile işaretlenmiş kısım olan “Çiz” 

seçeneği seçilmeli ve bu işlemden sonra 2 ile işaretlenmiş boş alana imza çizilmeli. Herhangi bir 

yanlışlık olması durumunda sağ taraftaki “Temizle” butonu yardımıyla tekrar çizim yapılabilir. 3 ile 

işaretli “İmzayı kaydet” kutucuğunun işaretli olmamasına dikkat edilmeli. İmza çizim işlemi 

tamamlandıktan sonra 4 ile işaretli “Uygula” butonuna basılmalı. 



 
 

 

Resim V 

Daha sonra PDF formu üzerinde çizilen imza Resim VI’da 1 ile gösterilen yere uygun bir şekilde 

konuşlandırılmalı ve ardından 2 ile işaretlenmiş alana “Unvan ve Ad Soyad” yazılmalı ve 3 ile 

işaretlenmiş alanda da Tez ile ilgili karar mutlaka işaretlenmeli. 

 

Resim VI 

Danışman öğretim üyesi diğer jüri üyelerine de tıpkı öğrenciye verdiği gibi yetki vermeli ve diğer jüri 

üyeleri de yukarda anlatıldığı gibi (Resim III’den itibaren) formu imzalamalıdırlar. 

En son olarak da tüm imzalama işlemleri bittikten sonra formdaki “JÜRİ ORTAK KARARI” alanındaki 

Resim VII’de 1,2,3 ile işaretlenmiş alanlar doldurulmalı ve Resim VIII’deki kırmızı ile işaretlenmiş 

yerden kaydedilmeli. Sürüm farklılıklarından dolayı Resim VIII’deki kaydet butonu olmayabilir, bu 

durumda Dosya menüsündeki Kaydet butonu kullanılabilir. Form kaydedildikten sonra 

doldurulabilir alanlar özelliğini kaybetmektedir. O yüzden formu kaydetmeden önce eksik alan olup 

olmadığı kontrol edilmelidir. Kaydedilen form danışman tarafından EBYS üzerinden Enstitüye 

gönderilmeli. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resim VII 

 

 

Resim VIII 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

DOKTORA YETERLİK-TEZ ÖNERİSİ-TEZ İZLEME TUTANAKLARI 

Tez Önerisi ve Tez İzleme Sınav Tutanaklarının imzalanma işlemi yukarda anlatıldığı şekliyle 

yapılabilmektedir. Doktora Yeterlik Sınav Tutanağının “JÜRİ ONAYI” alanı da bu şekilde 

yapılabilecektir.   

DOKTORA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULUP İMZALANMASI 

Doktora Değerlendirme Formları tez savunma sınavından sonra formdaki ilk 7 madde öğrenci 

tarafından doldurulup tüm jüri üyelerine (danışman dahil) e-mail olarak gönderilmelidir. Her bir jüri 

üyesi de 8. madde ve sonrasındaki tüm maddelerdeki alanları doldurmalı ve yukarda anlatıldığı 

şekilde formu imzalamalıdırlar. Formu doldurup imzalayan her bir jüri üyesi imzaladıkları formları 

danışman öğretim üyesine göndermeli ve danışman öğretim üyesi de bu formları (5 adet) Tez/Proje 

Savunma Tutanağı ile birlikte EBYS üzerinden Enstitüye göndermelidir. 

DOKTORA YETERLİK SINAVLARININ YAPILIŞ ŞEKLİ 

Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı tüm jüriler tarafından imzalandıktan sonra danışman tarafından 

Anabilim/Anasanat Dalına EBYS üzerinden gönderilecek ve Anabilim/Anasanat Dalı tarafından da 

Yeterlik Komitesi üyelerine EBYS üzerinden imzaya gönderilecektir. Bu imzalama işleminden sonra 

öğrencinin tüm sınav evrakları (yazılı ve sözlü) ve Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı 

Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından EBYS üzerinden Enstitüye gönderilecektir. 

Doktora Yeterlik Yazılı Sınavı için jürideki tüm hocalar tarafından hazırlanan sorular Word dosyası 

şeklinde öğrenciye gönderilip yine Word dosyası üzerinde cevaplanması istenmelidir. Grafik çizimi 

gerektiren soruların cevapları öğrenci tarafından boş bir A4 kağıdına çizilip daha sonra bilgisayara 

aktarılmalı ve ilgili sorunun cevap kısmına eklenmeli. Sınav esnasında öğrenci ekranını jüri üyelerine 

paylaşıma açmalıdır. 


