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YÜKSEK LİSANS TEZİ SAVUNMA SINAVI TUTANAĞI
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜNE,
Aşağıda adı geçen öğrencinin Yüksek Lisans Tezi savunma sınavı .................... günü, saat
............. yapılmıştır. Savunma ........ dakika sürmüştür.
Gereği için bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.
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............. Anabilim Dalı Başkanı

Not: Lisansüstü Yönetmeliği Madde 24;
MADDE 24 – (1) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazıldığı danışmanınca onaylanan tezini jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı ve program yürütme
kurulundan oluşan bir komisyon tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç kişiden oluşur.
Eş danışman olması durumunda, jüri, öğrencinin danışmanı ve eş danışmanı, en az ikisi Üniversite içindeki başka bir enstitü
anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişiden oluşur. En fazla bir jüri üyesi yükseköğretim
kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan ilgili konuda doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir.(3) Jüri
üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, tez çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunması herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.(4)
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.(5) Tezi hakkında düzeltme kararı
verilen öğrenciye en fazla üç ay süre verilir. Üç aylık süre sonunda tezinde gerekli düzeltmeleri yapamayan öğrenciye mazeretinin enstitü
yönetim kurulunda kabul edilmesi durumunda en fazla iki ay daha ek süre verilebilir. Öğrenci bu süre sonunda danışmanının onayıyla
enstitüye teslim ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sınavlarında tezi reddedilen veya düzeltme süresi
sonunda düzeltilmiş tezini enstitüye teslim etmeyen öğrencinin, program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalının onayı
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez danışmanı ve tez konusu değiştirilir.(6) Yüksek lisans öğrencilerinin tezle ilgili çalışmaları hakkında
ulusal veya uluslararası etkinliklerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması mezuniyet şartı olarak aranır.
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