Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tez Yazım Süreci
● Tezinizin yazım, teslim ve savunma sürecinde aşağıdaki adımları takip ediniz.
● Danışman otomatik olarak
atanır; ancak, danışman
değişikliği talep edilirse,

Savunma Öncesi
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Tez Danışmanı
Atanması

Tez Konu
Başlığının
Belirlenmesi
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• Tez danışmanıyla birlikte
tez konu başlığı belirenir
ve tez önerisi hazırlanır.

• Tez danışmanıyla
birlikte tezin
savunulmasına
karar verilir.

Tezin Teslim
Tarihi

Tez Jürisinin ve
Savunma
Tarihinin
Belirlenmesi
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• Tez yazım
aşamasına geçen
öğrenci her ders
kaydı döneminde
tez dersine
kaydolur. [Tez
dersinin danışmana
açılmış şubesi
seçilmelidir.]

Tez Dersine
Kaydolunması

Tez Savunması
Öncesi Hazırlık
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• Tez danışmanı,
yüksek lisans
düzeyinde 2.
dönemin, doktora
düzeyinde 3.
dönemin başında
atanır.

• Tezin kopyasının
teslim tarihi,
öğrencinin tezini
savunmak istediği
tarihten en geç bir
ay önce olmalıdır.
• Savunma tarihinin
belirlenmesi için
Akademik Takvim
kontrol edilir.

• Tez jüri üyeleri,
savunma tarihi, saati ve
yeri danışmanla birlikte
belirlenerek ana bilim
dalına bildirilir.

Tezin Kopyasının
Jüri Üyeleriyle
Paylaşılması

• Öğrenci, tezin basılı
ya da elektronik bir
kopyasını tüm jüri
üyeleriyle paylaşır.

B-1 Tez Danışmanı
Talep/Değişikliği Formu
doldurularak Ana Bilim Dalı
Başkanlığı’na teslim
edilmelidir.
● B-2 Tez Başlığı Belirleme
ve Tez Önerisi Formu
doldurulur ve Ana Bilim
Dalı Başkanlığı aracılığıyla
Enstitü’ye 3. dönem
başlangıcına kadar teslim
edilir. (Doktora öğrencileri
için B-2.1 formu
doldurulur.)
● Tezin elektronik bir
kopyası Enstitü’nün “Tez
Kontrol/Thesis Check”
Moodle sayfası üzerinden
sisteme yüklenir.
● Yüklenecek kopya Atılım
Üniversitesi SBE Tez Yazım
Kılavuzu’na göre hazırlanır.
● B-3 Tez Teslim Formu
doldurularak Moodle’dan
yükleme esnasında alınacak
dijital makbuzla birlikte
Enstitü’ye teslim edilir.
● Tez danışmanı, tezin
uygunluğunu kontrol eder.
● Doktora öğrencileri
tezlerini Enstitüye teslim
etmeden B-8 Doktora Tez
Savunması için Yayın
Onayı Formunu doldurarak
ilgili Ana Bilim Dalı'na
teslim etmelidir.

● B-4 Jüri Üyelerine
Dağıtım Raporu imzalatılıp
savunma öncesi Enstitü’ye
teslim edilir.

8

"Kabul ve Onay"
Sayfası

Tez Savunmasında
Hazır
Bulundurulacak
Formlar
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• "Kabul ve Onay"
sayfası hazırlanarak
Enstitü tarafından
kontrolü sağlanır.

• Tez savunması
esnasında gerekli
olacak formlar hazır
tutulur.

● A-6 Tez Savunması
Sınav Tutanağı hazır
tutulur. (1 kopya)
● A-5 Tez Değerlendirme
Raporu 3 kopya olacak ve
her bir jüri üyesi tarafından
doldurulacak şekilde hazır
tutulur.
● “Kabul ve Onay”
sayfası 6 kopya olacak
şekilde hazır tutulur.
● A-5 ve A-6 formları
savunmadan sonra en geç
üç gün içinde öğrencinin
danışmanı ya da Ana Bilim
Dalı Başkanlığı tarafından
Enstitü’ye teslim edilir.

Savunma Sonrası

Tez Savunması
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Kabul

Öğrencinin tezi başarılı bulunur ve
mezuniyet işlemlerine başlanır.

Ek Süre Verilmesi

Öğrenciye düzeltme verilir ve yüksek
lisansta en geç 3, doktorada en geç 6
ay içerisinde tezini aynı jüri
karşısında savunması gerekir.

Ret

Öğrencinin tezi başarısız bulunur ve
üniversiteyle ilişiği kesilir.



Başarılı olarak kabul edilen tez savunması sonrası “Kabul ve Onay” sayfası 6 kopya olacak
şekilde jüri üyelerine imzalatılır.




Tez şekil şartlarına uygun olacak şekilde kontrol edilerek düzenlenir.
Şekil şartlarına uygunluk kontrolü için, Atılım Üniversitesi SBE Tez Yazım Kılavuzu ve Tez
Yazım Kontrol Listesi dikkate alınır. Bu işlem sonrası tez, Üniversite Moodle hesabındaki
“Tez Kontrol” dersine kaydolunarak sisteme yüklenir ve basım için onay beklenir.



Başarılı olarak kabul edilen tez, savunma sonrasında en geç 1 ay içerisinde aşağıdakilerle
birlikte Enstitü’ye teslim edilir.
1) Tezin, Enstitü’nün talep ettiği formatta ciltlenmiş 3 kopyası
2) PDF Formatında ve CD’ye kaydedilmiş 3 elektronik kopya
3) 4 kopya Tez Üst Veri Giriş Formu

