
ÖĞRETİM DİLİ VE YETERLİK RAPORU, TEZ, SANATTA YETERLİK 

ÇALIŞMASI, SAVUNMA SINAVLARI-RAPORLARI YABANCI DİLDE YABANCI 

DİLDE YAZMA 

Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak, EK’nın önerisi ve Senatonun kararı ile 

belirli programlarda bütün dersler veya bazı dersler gerekli olduğu dönemlerde yabancı dilde 

verilebilir. Tezler ve sanatta yeterlik çalışmaları Türkçe yazılır. Ancak ilgili ana bilim/ana sanat 

dalı kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile bir tezin yabancı dilde yazılmasına karar verilebilir. 

Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda dersler ilgili 

yabancı dilde yürütülür. Yeterlik raporu, tez, sanatta yeterlik çalışması, savunma sınavları-

raporları yabancı dilde veya Türkçe yazılabilir. 

DOKTORA PROGRAMI ÖĞRENİM SÜRESİ 

 Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile 

kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, 

her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami 

tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami 

tamamlama süresi on dört yarıyıldır. 

Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın 

azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile 

kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan 

öğrencinin program ile ilişiği kesilir. 

 Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul 

edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar 

tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir. 

Lisans ve yüksek 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. 

Kayıt dondurma, afet veya salgın nedeniyle ek süre, tez savunma sınavında jüri tarafından 

düzeltme verilmesi nedeniyle verilen süre, tez teslim süreleri azami süreye dahil edilmez. 

 

BİLİMSEL HAZIRLIK DÖNEMİ 

 

Yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptıran ve nitelikleri (a) bendinde 

belirtilen adaylara eksiklerini gidermek amacıyla ilgili ana bilim/ana sanat dalı kurulunun 

önerisi ve EYK’nın kararıyla toplam 30 krediyi aşmamak üzere lisans programlarından ders 

aldırılarak aşağıda belirtilen esaslara göre bilimsel hazırlık programı uygulanabilir: 

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı 

alanlarda almış olan adaylar, lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları, lisans veya yüksek 

lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından almış olan doktora adayları, lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları 

doktora programından farklı alanda almış olan adaylar bilimsel hazırlık programına bu 

Yönetmelikteki lisansüstü programlara başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla kabul edilir. 

b) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı 

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık 

programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ana bilim/ana sanat dalı 

kurulunun önerisi ve EYK onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. 



c) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden 

başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslarla ilgili durumlarda 22/1/2017 tarihli ve 

29956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

ç) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu 

süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı 

olamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya 

doktora programı sürelerine dâhil edilmez. 

 

DERS KAYDI VE DERS DÖNEMİ 

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 

yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak şartıyla en 

az yedi ders, seminer, yüksek lisans programında önceden alınmamış ise bir adet kredili veya 

kredisiz bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiğini içeren bir ders, yeterlik sınavı, tez önerisi 

ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul 

edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, bir adet kredili veya 

kredisiz bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiğini içeren bir ders, yeterlik sınavı, tez önerisi 

ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi 

uygulamalı ve kredisizdir. 

Öğrenciler her dönem ders kaydını yapmakla yükümlüdür. 

Öğrenciler kredili ve kredisiz derslerini başarılı ile tamamladıktan sonraki dönemlerde 

danışman öğretim üyeleri adına açılan uzmanlık alan dersini alarak ders kayıtlarını yaparlar. 

Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği konularını içeren bir dersin tezli yüksek lisans 

programında verilmesi zorunludur. Doktora programında kayıtlı bir öğrenci bilimsel araştırma 

teknikleri, araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersi yüksek lisans programında 

almadıysa bu dersi almakla yükümlüdür. 

Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. 

Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi 

yüksek lisans eğitimi sırasında alınmamış olmak şartıyla yüksek lisans derslerinden seçilebilir. 

Bütünleşik doktora programına kabul edilen öğrenciler ise yüksek lisans derecesi almak için 

gerekli olan asgari krediyi aşmamak koşuluyla yüksek lisans dersi alabilirler.” 

Lisansüstü programlarda, bir dersin sınavına girebilmek için teorik derslerin en az 

%70’ine laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılıp başarılı olunması gerekir. 

Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders 

programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. 

Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanı 

veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.  

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders dışında, 

alınan ve başarısız olunan bir dersin takip eden yarıyılda açılamaması veya öğrenim süresi 

boyunca iki defa alınıp başarısız olunması durumunda öğrencinin talebi, danışmanın onayı, 

ilgili ana bilim/ana sanat dalının önerisi ve EYK’nın kabulü ile takip eden yarıyılın ilk iki 

haftası içinde bu dersin yerine yeni bir ders alınabilir. 

 Bir öğrencinin kayıtlı olduğu başka bir enstitü veya programdan almış olduğu lisansüstü 

derslerden doktora için en az 75 notla başardığı dersler, ana bilim/ana sanat dalının önerisi ve 

EYK’nın onayı ile  doktora için geçerli derslerden sayılabilir. 

 Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı, yazılı-uygulamalı veya sözlü-uygulamalı yapılabilir. 

Enstitülerdeki sınavlarda tam not 100’dür. Ders başarı notunun doktora en az 75 olması gerekir. 

Öğrenciler lisansüstü derslerde alınan notlara ilişkin itirazlarını, notların ilanından 

itibaren bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yaparlar.  

 



      

 

KAYIT DONDURMA İŞLEMİ 

 

Kayıt dondurma talepleri eğitim ve öğretimin başlamasından itibaren on beş gün 

içerisinde yapılır. 

 EYK aşağıda belirtilen mazeretlerinden dolayı lisansüstü öğrencilerinin kayıtlarını, 

danışman ve ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve EYK kararı ile en çok iki yarıyıl 

dondurabilir. Ancak zorunlu olarak askere alınma veya meslekleri ya da lisansüstü çalışmaları 

ile ilgili olarak yurt dışına gitme veya aynı amaçla süreli olarak bir yurt içi kuruluşta 

görevlendirilme durumunda, öğrencilerin kayıtları dört yarıyıla kadar dondurulabilir. 

a) Ders yükünü başarı ile tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmalarının donanım veya 

malzeme sağlanmasındaki güçlükler gibi kendi isteği dışındaki nedenlerle aksaması, 

b) Belgelendirilmek şartıyla hastalık, doğal afet, anne, baba, eş veya çocuğun uzun süreli 

hastalığı veya ölümü, 

c) Öğrencinin tutukluluk hali, 

ç) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim 

kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali, 

d) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin 

kaldırılması suretiyle askere alınması, 

e) EYK’nın uygun göreceği diğer nedenler. 

(3) Aşağıda belirtilen süreler, azami öğrenim süresi içinde değerlendirilir: 

a) Programa kayıtlı ve kayıtsız geçirilen süreler, 

b) Değişim programları kapsamında yurt dışında öğrenim görülen süreler, 

c) Ortak diploma programları kapsamında yurt dışında öğrenim görülen süreler. 

 

 

 

                             DANIŞMAN ATAMA VE DEĞİŞTİRME 

 

Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı her öğrenci için en geç ikinci yarıyıl sonunda 

Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını önerir. Tez danışmanı Enstitü Yönetim 

Kurulu kararı ile kesinleşir. 

Bir öğrencinin tez danışmanı, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı talebi ve ana 

bilim/ana sanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve danışman değişiklik formundaki gerekleri 

yerine getirerek talepte bulunmaları halinde EYK kararıyla değiştirilebilir. 

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda birinci 

danışmanlar Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından, ikinci tez danışmanı, 

Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. 

 

DOKTORA YETERLİK SÜRECİ 

Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel 

konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup 

olmadığının ölçülmesidir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu 

bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Aynı yıl içerisinde, ayrı 

dönemlerde olmak koşuluyla, bir öğrenci en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. İkinci sınavda 

da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. 



  Öğrenci, derslerini tamamlamasını izleyen yarıyılda yeterlik sınavına alınır. Bu süreç, 

ilgili ana bilim dalına dilekçe vermesi ve ana bilim dalının sınava girmesi yönündeki kararıyla 

başlar. Bu sürecin takip edilmesinden öğrencinin danışmanı sorumludur. Ancak tezli yüksek 

lisans derecesi ile başvuran öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans diploması ile 

kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. 

Belirtilen sürelerde sınava girmeyen öğrenci -EYK tarafından kabul edilen bir mazereti 

olmaması halinde- başarısız sayılır. EYK tarafından mazereti kabul edilen öğrencilere yeni 

sınav hakkı verilir. Bir sonraki yarıyılda EYK tarafından kabul edilen mazereti olmaksızın 

yeterlilik sınavına tekrar girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve programla ilişkisi kesilir. 

Yeterlik sınavları, enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve EYK 

tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. 

Komite, farklı bilim dallarındaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla 

sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş 

öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. 

Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlilik sınavı 

toplantıları, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanında uzmanların katılımına açıktır. 

Jüri, yeterlik sınavı ile ilgili nihai kararını kapalı görüşmeyle verir. 

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sınav jürileri öğrencinin 

yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız 

olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca 

yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. 

a) Sınavda başarısız olan öğrenci, altı ay sonra tekrar sınava alınır. 

b) Doktora yeterlik yazılı ve sözlü sınavlarının başarı notu 100 üzerinden 75’tir. Yazılı 

sınavda en az 75 puan alarak başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. 

c) Olumsuz oy kullanan jüri/jürilerin gerekçelerini tutanağa eklemeleri gerekir. 

ç) EYK’nın gerekli görmesi hâlinde sınav tarihi ve yeri değiştirilebilir. 

d) Öğrencinin tez danışmanı, yeterlik jürisine mazereti nedeniyle katılamayacak olan 

jürinin durumunu Enstitüye bildirir, yerine yedek jüri üyesinin katılımını sağlar. 

e) Yeterlik yazılı sınav süresi en az 90 dakika, sözlü sınav süresi en az 60 dakikadır. 

 Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış 

olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını 

isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. 

 Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersi ile bilimsel araştırma teknikleri ve 

yayın etiği dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, danışmanın onayı, ilgili ana bilim/ana 

sanat dalı kurulu önerisi ve EYK onayı ile yüksek lisans programına geçebilir. 

 

TEZ İZLEME KOMİTESİ ÜYESİ OLUŞTURMA 

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü ana bilim/ana sanat dalı 

kurulunun önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. 

 Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka 

ilgili enstitü ana bilim/ana sanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Tez izleme komitesi 

üyelerinin uzmanlık alanlarının belirlenmiş olan tez konusu ile uyumlu olmasına özellikle 

disiplinlerarası tez çalışmalarında tez izleme komitesi üyelerinin farklı disiplinlerden olmasına 

ve ilgili disiplinin öğretim üyelerinin de görev almasına dikkat edilir. İkinci tez danışmanının 

olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. 



 Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü ana bilim/ana 

sanat dalı kurulunun önerisi ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. 

 

 

TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI SINAV SÜRECİ 

 

 Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı 

araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi 

önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan 

en az on beş gün önce komite üyelerine imza karşılığı dağıtır ve imzaların bulunduğu belgeyi 

sözlü savunmadan önce ilgili enstitüye teslim eder. 

 Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine 

salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret 

yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca işlemin 

bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Ret oyu veren üye, gerekçesini 

yazmak zorundadır. 

Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. 

Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam 

etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay 

içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin 

program ile ilişiği kesilir. 

 Tez konusu değiştirilen öğrenci yeni tez önerisi sınavına ve en az 3 tez izleme sınavına 

girmek ve başarılı olmak zorundadır. 

 Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede 

girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. 

 

 

TEZ İZLEME KOMİTESİ SINAV SÜRECİ 

 

 

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-

Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci tez izleme 

komitesine, tez önerisi EYK tarafından kabul edildikten altı ay sonra birinci tez izleme raporunu 

sunarak tez izleme komitesi önünde savunur. Birinci tez izleme komitesinin ardından takip eden 

her altıncı ayın içinde ise tez izleme raporunu sunmak ve savunmak zorundadır. Öğrenci 

toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar ve ilgili anabilim 

dalına dilekçeyle başvurur. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki 

dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı 

veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez 

başarısız bulunan öğrencinin ilgili program ile ilişiği kesilir. 

 EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan ilgili döneme ait ders kaydı 

yaptırmayan, ilgili anabilim dalına Tez İzleme Komitesi sınavı başvurusunu dilekçe ile 

yapmayan, süresi içinde rapor sunmayan veya EYK tarafından belirlenmiş tez izleme sınavına 

mazereti bulunmadan girmeyen öğrenci başarısız sayılır. 

 

 

 

 

 

 



TEZ SAVUNMA SINAVI SÜRECİ 

 

 Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için tez önerisi savunması hariç başarılı olarak 

değerlendirilmiş en az üç tez izleme komitesi raporunun bulunması gerekmektedir. 

 Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde, düzeltme ile birlikte 

öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman ilgili tezin savunulabilir 

olduğuna ilişkin görüşünü ve öğrencinin tez konusu ile ilgili ilk yazarın yine öğrencinin 

kendisinin olduğu TR ULAKBİM’de taranan ulusal veya uluslararası hakemli bir 

dergide yayımlanmış veya yayıma kabul yazısı aldığı en az bir makalesini enstitüye 

gönderilmek üzere ana bilim dalı başkanlığına teslim eder. Tez danışmanları söz konusu 

yayınlarda ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

adının geçmesi şartı aranır. (Koyu ve altı çizili olan hüküm 2019-2020 bahar yarıyılı yani 

2020 yılı ve daha sonra kayıt olmuş öğrencileri kapsamaktadır. Daha önce kayıt yaptırmış 

öğrencilere bu hüküm uygulanmamaktadır.) 

 Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve 

EYK onayı ile atanır. Jüri, uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak üçü öğrencinin tez 

izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere 

danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri üyelerinden herhangi birinin sınava 

katılamaması durumunda yedek üyeler sınava davet edilir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı 

hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim 

üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 

 Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay 

içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu 

ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, 

lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak 

yapılır. 

 Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt 

çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak 

değerlendirilir. Bu karar, enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç 

gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.(Tez savunma tutanağı ve tez savunma jüri kişisel 

değerlendirme tutanakları)  Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin program ile ilişiği 

kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri 

yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan 

öğrencinin program ile ilişiği kesilir. 

 

 İlk defa tez savunmasına girecek olan ve tez savunması sınavına girip jüri tarafından 

tezine düzeltme kararı verilen öğrenciler enstitümüzden alacakları intihal raporu çıktısı, 

yayımlanmış makalesini veya makalesinin yayıma kabul yazısı ve tez savunma jüri öneri formu 

ile ana bilim dalı başkanlığına başvurularını yapacaklardır. 

 

 

                                          TEZ TESLİM SÜRECİ 

 

Tezi başarılı bulunan öğrenciler tez savunması sınavından itibaren en geç bir ay içerisinde 

tezini Enstitüye teslim edeceklerdir. Belirtilen süre içerisinde tezini teslim edemeyen öğrenciler 

Enstitüye verilecekleri dilekçe ile teslim süresini bir ay daha uzatılabilir. 

 

Tezin basılı hali (2 adet), PDF formatında tezin bulunduğu 2 Adet CD, İmzalı Tez Veri 

Giriş Formu,  Danışman onaylı İntihal raporu çıktısı, 3 adet Kabul onay formu (İkisi tezin 

içinde) 



Tezler çoğaltılmadan önce Enstitü Öğrenci İşlerine getirilip kontrol ettirilecek. Daha 

sonra çoğaltılacaktır. Kabul onay sayfasında en son yer alan tarih kısmı boş bırakılacaktır. CD 

içerisindeki tezde kabul onay sayfası olmayacak. Tez içerisinde kişisel bilgiler ( İmza, T.C. 

No.- E-posta, doğum tarihi vs.) yer almayacaktır. 

 

    MEZUNİYET İŞLEMLERİ 

Tezin ve yukarıda belirtilen belgelerin Enstitüye tesliminden sonra ilk yönetim kurulu 

toplantısında öğrencinin mezuniyetine karar verilmesi halinde Öğrenci Bilgi Sisteminden 

mezuniyet işlemleri yapılmaktadır. E-Devlet üzerinden mezun belgesi ve transkript 

alınabilmektedir. Diplomalar e-imzalı şekilde düzenlenmektedir. Mezun öğrencinin bizzat 

kendisine veya Noterden alınacak vekaletname ile vekiline diplomalar imza karşılığı 

Enstitümüzden verilmektedir. Diploma tesliminde herhangi bir ücret alınmamaktadır. Ancak 

kaybetme, yırtılma/yıpranma gerekçeleri ile ikinci kez diploma taleplerinde ücret alınmaktadır. 

  


