
 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI DEĞERLENDİRME VE 

 JÜRİ TEKLİFİ FORMU 

LEE F 20 

Rev.00 Yayın Tarihi 14.09.2020  Revizyon Tarihi : -   
 

………………………….………………..… Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi 

.............................................................. tarafından hazırlanmış olan tez çalışması Tez Savunma Sınavına 

alınmaya 

  

(   ) Uygun bulunmuştur, Tez Savunma Sınav Jürisi teklifi aşağıda sunulmuştur.  

(   ) Uygun bulunmamıştır. Tez savunma sınavına alınmaya uygun bulunmama gerekçesi aşağıda 

sunulmuştur. (Sınav jürisi teklifine gerek olmayacaktır). 

 

Gerekçe:  

 

 

 

Bilgilerinize arz ederim. 

 

Anabilim Dalı Başkanı     Danışman Öğretim Üyesi 

 (Ünvanı Adı Soyadı/ Tarih/ İmza)     (Ünvanı Adı Soyadı/ Tarih/ İmza) 

TEZ SAVUNMA SINAV TARİHİ:     …………………………… 

SAATİ VE YERİ :…………………      ………………………… 

TEKLİF EDİLEN TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ÜYELERİ 

Öğretim Üyesinin                           

Ünvanı/Adı Soyadı 
Üniversitesi  Bölümü 

Email 

adresi/Tel 

Tez İzleme Komitesi (Danışman)    

Tez İzleme Komitesi (Üye)    

Tez İzleme Komitesi (Üye)    

(Üye)    

(Üye)    

ÖNEMLİ NOT: Bu form ekinde Kaynakça hariç olarak İntihal Programına yüklenen tez/projelerin intihal 

oranının %18’i geçmeyecek şekilde çıktı alınarak eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca öğrenci tez savunma sınavına 

girmeden önce en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Doktora tezinin sonuçlandırılması 

MADDE 22 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun 

biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. 

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak 

danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu 

teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin 

tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. 

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. 

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, 

üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş 

öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir. Danışmanın oy 

hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 

(5) 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. 


