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Tezli yüksek lisans ve Doktora programlarında Tez savunma jüri üyelerinin belirlenmesi ve sınav aşaması süreci
EİAS-Öİ-20-04-16-02-02-04-02

Danışman ve Ana Bilim Dalı Başkanlığınca önerilecek 10 öğretim
üyesi Jüri Atama Formunda yazılarak ilgili evrak Ana Bilim Dalı
Başkanlığı tarafından EBYS sistemi üzerinden Enstitüye iletilir.

Tez Savunma sınavı jüri üyeleri Yüksek Lisans için 3 asil, 2 yedek üye; Doktora
için 5 asil, 2 yedek üyeden oluşur. Yüksek Lisans için 2 danışma mevcutsa 5 asil
üye, 2 yedek üye; Doktora için 2 danışman mevcutsa 7 asil üye, 2 yedek üyeden
oluşur.( Yüksek Lisans için en az 1 asil üye ve Doktora için en az 2 asil üye
başka bir üniversiteden olmalıdır.)

Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından gönderilen Jüri Atama Formu Enstitü
Yönetim Kurulunda değerlendirilir.

Kabul edilen jüri üyelerine görevleri tebliğ edilir.

Jüri üyelerinin atanmasından sonra öğrenci, on beş gün içinde tezini jüri üyelerine
teslim eder. Öğrenci, Jüri Üyelerine savunma öncesinde Tez Teslim Tutanağını
(Form 20) imzalatır. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih, enstitünün
ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından en az yedi gün önceden duyurulur.

Jüri üyeleri enstitünün yazılı davetiyle, söz konusu tezin kendilerine teslim
edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma
sınavına alır. Jüri üyeleri, söz konusu tez hakkında kişisel raporlarını
hazırlar. Tez sınavı; tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen
soru-cevap bölümünden oluşur ve öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve
alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilere açık olarak yapılır.
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Yüksek Lisans için; Dilekçe ile mazeretini en geç bir gün öncesinden beyan eden
asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler, ilgili başkanlık tarafından tez savunma
sınavına davet edilir. Doktora için; Dilekçe ile mazeretini en geç bir gün öncesinden
beyan eden asıl üye/üyeler (Tez İzleme Komitesi üyeleri hariç) yerine yedek üye/
üyeler ilgili başkanlık tarafından tez savunma sınavına davet edilir ya da ilgili
jürinin gerekçeli kararı ile savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Erteleme kararı
bilgisi jüri toplanma süresinin en geç son günü danışman tarafından ilgili enstitüye
yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde ya da erteleme süresi sonunda tez
savunmasının yapılamaması durumunda, enstitü yönetim kurulu re’sen, içinde
öncelikli olarak Tez İzleme Komitesi üyelerinin yer aldığı yeni bir jüri belirler.

Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi/girememesi
halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün
enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret enstitü
yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren
on beş gün içinde yeniden savunmaya alınır. Enstitü yönetim kuruluna mazeret
sunmayan, mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma
sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere
kapalı olarak tez hakkında, salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme
kararı verir. Bu karar Ana Bilim Başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç
iş günü içinde kişisel raporlar ile birlikte enstitüye tutanakla bildirilir.
Ret kararı veren jüri üyesinin/üyelerinin gerekçesi tutanağa eklenir.
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gereğini yaparak tezini
en geç üç ay içinde aynı jüri önünde yeniden savunur.

