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Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tezini savunabilmesi
için gerekli şartları sağlamalıdır.

Öğrenci danışmanıyla birlikte

En az bir adet bildirisinin olması

Bir ulusal ya da uluslararası konferansa
katılmış olması

Kongre veya sempozyumda poster ya da
sözlü olarak sunum yapması

Bir adet bilimsel makalesinin ulusal ya da
uluslararası hakemli bir dergide yayıma
kabul edilmiş/yayımlanmış olması,

Tez çalışmasıyla ilgili en az bir karma
sanatsal etkinliğe katılmış olması
şartlarından birini yerine getirmelidir. Bu
şartlar yüksek lisans tez savunma jürisinin
kurulması için ön şartlardır.

Yayın şartını sağlayan öğrenci,
tez
danışmanının da onayını alarak jürisi
belirlenmek üzere doktora tezini enstitüye
teslim eder.

Öğrenci, tezini tamamlamış olup tez çalışmasını
danışmanına sunar ve danışmanında oluruyla, tez
değerlendirmesini ve sınavını yapmak üzere tez jürisinin
kurulması için Jüri Atama Formunu ( Form 6) ve
Lisansüstü Tez Biçimsel Değerlendirme Formunu
(Form 27) Ana Bilim Dalı Başkanlığına eder.
Öğrencinin zorunlu ve seçmeli ders kontrolü,
Danışman/Ana Bilim Dalı Başkanlığınca yapılmalıdır.
Tezli yüksek lisans için tez jürisi; biri öğrencinin
danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim
kurumundan olmak üzere en az üç kişiden
oluşur. Ayrıca, birisi ilgili Ana Bilim Dalından,
diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan
olmak üzere iki yedek üye belirlenir. Ayrıca,
birisi ilgili Ana Bilim Dalından, diğeri başka bir
yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki
yedek üye belirlenir.

Tezli yüksek lisans için tez jürisi; uzmanlık
alanları
göz
önünde
bulundurularak
danışmanın tez izleme komitesi üyeleri ile
birlikte önereceği beş öğretim üyesinden ve
ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığının önereceği
beş öğretim üyesi ile birlikte on öğretim üyesi
önerilir.

Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından Jüri Atama
Formu (Form 6) EBYS sistemi üzerinden Enstitüye
gönderilir. Enstitü de ilgili Öğrenci İşleri personeli
tarafından dosyası hazırlanarak Enstitü Yönetim
Kurulu gündemini oluşturan ilgili personele teslim
edilir. (Ayrıca Jüri Atama Formu, Tez Değerlendirme
Kişisel Raporu, Turnitin Raporu ve Tezin Ön Kontrol
Formu da Enstitü Yönetim Kuruluna girer.)

Öğrenci spiralli tezini, yayını ve 40 MB
geçmeyen CD (İçinde tezin PDF formatı
ve Yayının kaynakça formatına göre
worde yazılır.) Enstitüye teslim eder.

A

A
Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile öğrencinin yüksek
lisans tez savunma sınavı jürisi oluşturulur. Tez
savunma sınavına asil jüri üyesine seçildiğini belirten
yazı kurum içindeki jüri üyesine EBYS üzerinden ve
kurum dışındaki jüri üyesine ise posta yoluyla iletilir.

Jüri üyelerinin atanmasından sonra öğrenci, on beş gün
içinde tezini jüri üyelerine teslim eder.

Öğrenci Tez savunma sınavının yapılacağı yer,
saat ve tarihi içeren, enstitünün ilgili Ana Bilim
Dalı Tez Savunma İlanı Bilgi Formu (Form 22)
savunman tarihinden en az 7 gün öncesinde
Ana Bilim Dalı Başkanlığına teslim eder. Ana
Bilim Dalı Başkanlığı tarafından ilgili evrak ve
Tez Biçimsel Değerlendirme Formu (Form 27)
ile EBYS sistemi üzerinden Enstitüye iletir.

Öğrenci tezini jüri üyelerine teslim ederken
Savunma Öncesi Tez Teslim Tutanağını (Form
20) imzalatır. Ana Bilim Dalı Başkanlığı
tarafından ilgili evrak ve Tez Biçimsel
Değerlendirme Formu (Form 27) ile EBYS
sistemi üzerinden Enstitüye iletir.

Jüri üyeleri; Enstitü Yönetim Kurulu'nca atandıktan
sonra en geç bir ay içinde toplanarak, öğrenciyi tez
savunma sınavına alır.

Düzeltme

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen
öğrenci, gereğini yaparak tezini en geç üç ay
içinde aynı jüri önünde yeniden savunur.
Düzeltme için verilen ek süre sonunda tez
savunmasına
gelemeyen/giremeyen
bir
öğrenci, yönetim kurulunca kabul edilebilir
bir mazereti olması halinde yeniden tez
savunma sınavına alınır. Eğer geçerli bir
sebebi yoksa başarısız sayılır ve yönetim
kurulunca enstitü ile ilişiği kesilir.

Sınav sonucu
KARAR?

Ret

Kabul

Tez Savunma Sınavının tamamlanmasından
sonra jüri, tez hakkında kabul kararını içeren
Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu (Form 7)
Ana Bilim Dalı Başkanlığına teslim edilir.

A

Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası
savunmada tezi reddedilen öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğrencinin
talepte bulunması ve aynı programda tezsiz
yüksek lisans programı olması kaydıyla, tezsiz
yüksek lisans programının ders kredi yükü,
proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine
getirmiş olması halinde kendisine tezsiz
yüksek lisans diploması verilir. Bu öğrenci,
azami öğrenim süresini kullanmış ve tezsiz
yüksek lisans koşullarını sağlayamamış ise, ek
bir yarıyıl süre verilir ve süre sonunda
başarılı ya da başarısız olarak enstitü ile ilişiği
kesilir.

A
Bu karar ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından
sınavı izleyen üç iş günü içinde Tez Savunma Sınavı
Tutanak Formu (Form 7) ve Tez Değerlendirme Kişisel
Raporu (Form 16) ile birlikte Enstitüye bildirilir. Ret
kararı veren jüri üyesinin/üyelerinin gerekçesi tutanağa
eklenir.

Tezli Yüksek Lisans tez savunma sınavında başarılı olan
öğrenci, Yüksek Lisans tezinin ciltlenmiş ve jüri
üyelerince imzalanmış en az bir kopyası ile birlikte
elektronik ortamda yazılmış en az bir kopyasını tez
savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
enstitüye teslim etmek zorundadır.
Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim
süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu
koşulları
yerine
getirmeyen
öğrenci
koşulları yerine getirinceye kadar mezun
olamaz,
öğrencilik
haklarından
yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde enstitü ile ilişiği kesilir.
İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay
içinde Yüksek Lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine
sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
gönderilir.

Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer
koşulları da sağlamak kaydıyla, Yüksek Lisans
tezini ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi tez yazım
kurallarına uygun bulunan Yüksek Lisans
öğrencisi, Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla
Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanır.

