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1. Tez savunma sınavında tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, yönetmelikte belirtilen süreler içinde (yüksek 

lisans en geç 3 ay; doktora en geç 6 ay) gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunmak için 

danışmanına sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ve teze ilişkin intihal yazılım programı 

raporunu alıp imzalayarak diğer ilgili belgeler ile birlikte anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye “tezi hakkında 

düzeltme kararı verilen öğrenciler için tez savunma sınavına giriş formu” ile teklif edilir. Formda savunma sınavının 

tarihi, yeri ve saati yukarıda belirtilen ilgili süre içinde (3/6 ay) ve teklifin enstitü yönetim kurulunda görüşülüp karara 

bağlanacağı tarihten en az 7 gün sonra olacak şekilde danışman ve ilgili anabilim dalının teklifi ile anabilim dalı başkanlığı 

tarafından Enstitüye iletilir. Enstitü yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Enstitü Yönetim Kurulu kararı 

doğrultusunda savunma sınavı jürisine görevlendirme yazıları yazılır. Tez, teze ait intihal raporu ve “jüri kişisel tez 

değerlendirme raporu” formu, görevlendirme yazıları eki olarak jüri üyelerine EBYS üzerinden gönderilir.   

2. Tez savunma sınavı, sınav tarihinden en az 3 gün önce ilgili anabilim dalı web sayfasında, “tez savunma sınavı duyuru 

formu” ile ilan edilir. 

3. Tez savunma sınavı, jüri önünde Enstitünün belirlediği şekilde çevrimiçi veya yüz yüze sözlü olarak belirlenen tarih ve 

saatte yapılır. Tez çalışması sunulur ve ardından soru-cevap bölümüne geçilir. Sınav, öğretim elamanlarına, lisansüstü 

öğrencilerine ve alanında uzman dinleyicilere açıktır. Öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Karar aşamasında öğrenci 

ve dinleyiciler dışarı çıkarılır. Tez hakkında salt çoğunlukla, kabul, ret veya düzeltme kararı verilir. Sınav süresi tezli 

yüksek lisans programında en az 60, en fazla 120 dakika; doktora programı tez savunması en az 60, en fazla 150 dakika 

olabilir. Çevrimiçi tez savunma sınavlarında jüri üyelerinin tamamının ve ilgili öğrencin sesli ve görüntülü olarak kayıt 

altına alınmaları zorunudur.  

Mazeretsiz olarak tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu, başarısız olarak değerlendirilir. Sınavın yapıldığı 

tarihi takip eden beş iş günü içerisinde öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret Enstitü Yönetim Kurulunca kabul 

edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren en geç 30 gün içinde yeniden savunmaya alınır. Mazeretinin 

belgesini Enstitüye sunmayan veya mazereti Enstitü Yönetim Kurulunca haklı ve geçerli kabul edilmeyen öğrencinin 

program ile ilişiği kesilir.  

Tez savunma sınavında jürinin ortak kararı ile tezin başlığında değişiklik yapılabilir. Yapılırsa “lisansüstü tez savunma 

sınavı sonuç formu”nun ilgili kısmına yazılır. 

Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek 

üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir 

tutanakla tespit edilir. Geçerli bir mazeret nedeniyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte jürinin 

toplanamaması veya adayın sınava katılamaması halinde, danışman tarafından sınavın yapılamama gerekçesi ve yeni 

sınavın tarih, yer ve saati Enstitü anabilim dalı başkanlığına ve anabilim dalı başkanlığı tarafından da aynı gün içerisinde 

yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Yeni sınavın tarih, yer ve saati Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yeni 

sınav tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen otuz günlük süreyi geçemez. İkinci kez toplanamayan jüri hakkında Enstitü 

Yönetim Kurulu karar verir. 

4. Sınav bitiminde karar, (i) lisansüstü tez savunma sınavı sonuç formu, (ii) jüri kişisel tez değerlendirme raporu 

(danışman dâhil sınava katılan tüm jüri üyeleri tarafından doldurulmalıdır) ve (iii) (sınav yüz yüze yapılmış ise) tez 

savunma tutanağı formu ile en geç 3 işgünü içinde ilgili anabilim dalı başkanlığınca EBYS üzerinden Enstitüye bildirilir.  

5. Tez savunma sınavında başarılı bulunarak tezi kabul edilen öğrenci, tez teslim işlemlerine başlar (bk. Tez Son 

Teslimi ve Mezuniyet İşlemleri Süreci).  

6. Savunma sınavında başarısız bulunularak tezi reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir ya da talepte bulunması halinde, 

tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla 

kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir (Madde 39/12). Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş 

öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı 

olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla 

talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir (Madde 49/4). 


