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Sorumlu

İlgili
Dokümanlar

Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın önerisi, ilgili Anabilim Dalı Kurulunun
uygun görüşü ile enstitüye üst yazı ile gönderilir.
(Yüksek lisans tez savunma jürisi en az biri kurum dışından olmak
danışman dâhil en az üç öğretim üyesinden oluşur)

Danışman
Anabilim Dalı Başkanlığı

Üst yazı,
Yüksek LisansTez Teslim Jüri
öneri Formu

Lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci
tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir

Enstitü Sekreteri

Enstitü Yönetim Kurulu Kararı alınması ve jüri üyelerine tebliğ edilmesi

Enstitü Yönetim Kurulu

Üst yazı ile jürilere
EYK karar tutanağının tebliği

Tez sınavının yapılması ve tamamlanmasından sonra jüri tez
hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya d üzeltme kararı verir

Jüri Üyeleri

Tez savunma sınav tutanağı,
Yüksek Lisans Jüri Üyesi
Kişisel Rapor ve Tutanak

İş Akışı Adımları

Tutanak ve jüri üyelerinin hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporları
anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye
ulaştırılır

Anabilim dalı başkanlığı

İntihal Raporu

Üst yazı ve
Tez savunma sınav tutanağı,
Yüksek Lisans Jüri Üyesi
Kişisel Rapor ve Tutanak

Enstitü Yönetim Kurulu Kararı
EYK Kararı
Öğrenci,
Enstitü Sekreteri,
Yazı İşleri

Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Üst yazı ile jürilere
EYK karar tutanağının tebliği

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde, düzeltmeleri
yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız
bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için
gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az
dört adet kopyasını, elektronik ortamda kaydedilmiş bir adet tez CD’sini ve enstitü
tarafından istenen diğer belgeleri tamamlayarak tez sınavına giriş tarihinden
itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun
bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.
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