
Doktora Jürisinin Belirlenmesi ve Tezin Sonuçlandırılması  

MADDE 57 – (1) Tez çalışması tamamlandığında, enstitüce belirlenen yazım kurallarına uygun 

şekilde hazırlanmış tezin ciltsiz bir kopyası, yazım kurallarına uygun olduğuna ilişkin beyan 

formuyla birlikte danışman tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile ilgili enstitüye 

gönderilir. Enstitü tezin daha önce kabul edilen tez konusu önerisine, enstitünün yazım kurallarına 

ve formdaki belirtilen hususların uygunluğunu inceler ve sonucunda uygun olmadığı belirlenen 

tezler gerekli düzeltmeler için iade edilir. 

 (2) Adayın savunma sınavına alınabilmesi için tez konusu veya anabilim/anasanat dalı programıyla 

ilgili özgün bir makalenin bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde 

öngörülen dergilerde yayınlanması veya yayına kabul edilmesi şarttır. Yayınlarda doktora 

öğrencisinin birinci isim olması şart değildir. Değerlendirme 50 nci maddenin birinci fıkrasının (a) 

ve (b) bentlerine göre yapılır.  

(3) Tezin, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki şartları sağladığının tespit edilmesi halinde; 

danışman önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşüyle; enstitüye tez jürisi bildirilir. Jüri, 

tez izleme komitesi dâhil beş kişiden oluşur. İki öğretim üyesinden en az biri başka bir 

yükseköğretim kurumundan olmak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı öğretim üyelerinden ve aynı 

nitelikteki iki yedek üyeden oluşur. Önerilen tez jürisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. 

Enstitü, görevlendirme yazılarını ve tezleri asıl ve yedek jüri üyelerine, enstitü yönetim kurulu 

kararını anabilim/anasanat dalı başkanlığına gönderir. Öğrenci de konuya ilişkin yazılı olarak 

bilgilendirilir. Tezler, görevlendirilen üyelere öğrenciler tarafından geciktirilmeksizin iletilir, 

dışarıdan görevlendirilenlere ise posta yoluyla gönderilir.  

(4) Sınav, enstitü yönetim kurulu kararını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır. 

Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan iki hafta önce enstitü 

müdürlüğüne bildirir ve ilan eder. 

 (5) Danışman dışındaki jüri üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde, savunma sınavı 

anabilim/anasanat dalı başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Farklı 

yükseköğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılamaması durumunda, dışarıdan 

görevlendirilen yedek üye davet edilir. Jürinin yine de toplanamaması halinde yeniden jüri 

oluşturulur.  

(6) Sınav, 60-120 dakika arasında tezin aday tarafından sunulması ve soru-cevap bölümünden 

oluşur. Sorular tutanak altına alınır. Sınav dinleyicilere açık olur, ancak dinleyiciler soru soramaz. 

Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında 

oybirliği/oyçokluğuyla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Kararın red veya düzeltme olması 

halinde jüri üyeleri görüşlerini kişisel raporlarında ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtirler. Jüri 

üyelerinin kişisel raporları ve jüri ortak raporu diğer sınav evrakları ile birlikte anabilim/anasanat 

dalı başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye iletilir. Enstitü, düzeltme veya red 

kararlarında jüri tarafından belirlenen düzeltilmesi istenen hususları veya red gerekçelerini 

öğrenciye yazılı olarak bildirir.  



(7) Tezin kabul edilmesi halinde “tez onay sayfası”nda jüri üyelerinin imzaları bulunur. Olumsuz oy 

kullananlar olumsuz görüşte olduklarını belirterek onay sayfasını imzalar.  

(8) Sınav esnasında jürinin ortak kararı ile tez adı değişikliği önerisi var ise, “Tez Adı Değişikliği 

Önerisi Formu” doldurularak diğer evrakları ile birlikte enstitüye teslim edilir. Tez adı değişikliği 

enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.  

(9) Tezi kabul edilen öğrencinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulu karar verir ve mezuniyet 

işlemleri yapılır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, enstitü yönetim kurulu tarafından 

düzeltmelerin yapılabilmesi için altı aya kadar ek süre verilir. Tez, bu süre sonunda zorunlu haller 

dışında aynı jüri önünde tekrar savunulur. Savunma sınavında tezi reddedilen öğrenciye yeniden 

danışman ile tez izleme komitesi atanır ve/veya yeni bir tez konusu belirlenir. Lisans derecesi ile 

doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanların talepleri halinde bu Yönetmeliğin 

52 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre “Tezsiz Yüksek Lisans Diploması” verilir. 

 


