
Jüri Belirlemesi ve Tez Sınavının Yapılması 

 

MADDE 39 – (1) Yüksek lisans tez jürisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve 

enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.  

(2) Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir anabilim/anasanat dalından veya 

başka bir yükseköğretim kurumundan aynı alanda olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. 

Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jürinin beş 

kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olabilir. İlgili enstitü yönetim 

kurulu önerilen isimler arasından üç kişilik jüri için iki, beş kişilik jüri için üç yedek üye belirler. 

Enstitü asıl ve yedek üye olarak görevlendirilenlere ve anabilim/anasanat dalı başkanlığına 

görevlendirme yazılarını gönderir. Ayrıca, öğrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. 

Tezler, görevlendirilen üyelere öğrenciler tarafından geciktirilmeksizin iletilir, dışarıdan 

görevlendirilenlere ise posta yoluyla gönderilir.  

(3) Tez sınavı, enstitü yönetim kurulu kararının anabilim/anasanat dalına tebliğini izleyen 

günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı da sınav 

yeri, tarihi ve varsa başka bir yükseköğretim kurumundan katılımı muhtemel üyenin ismini 

sınavdan iki hafta önce enstitü müdürlüğüne bildirir ve ilan eder.  

(4) Danışman dışındaki jüri üyelerinden herhangi birinin sınava katılamaması halinde sınav, 

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

anabilim/anasanat dalı veya yükseköğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava 

katılamaması durumunda eşdeğer yedek üye sınav için davet edilir. Jürinin yine de 

toplanamaması halinde yeniden jüri oluşturulur.  

(5) Tez sınavı, 45-90 dakika arasında, tezin aday tarafından sunulması ve soru-cevap 

bölümünden oluşur. Sınav izleyicilere açık olur. Ancak, izleyiciler soru soramaz. Sınavın 

tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında oybirliği/oyçokluğuyla 

kabul, red veya düzeltme kararı verir. Jüri, kararını ayrıntılı olarak gerekçelendirir. Jüri 

üyelerinin kişisel raporları ve jüri ortak raporu, varsa diğer sınav evrakları ile birlikte 

anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye iletilir. 

Enstitü, düzeltme veya red kararlarında jürice belirlenen düzeltilmesi gereken hususları veya 

red gerekçelerini öğrenciye yazılı olarak bildirir. 

 (6) Kabul edilen tezlerde, tezin “tez onay sayfası”nda jüri üyelerinin imzaları bulunur. 

Olumsuz oy kullananlar olumsuz görüşte olduklarını belirterek onay sayfasını imzalar.  

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

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

değişikliği Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.  



(8) Tezi kabul edilen öğrencinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulu karar verir ve bunun 

üzerine mezuniyet işlemleri yapılır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, enstitü 

yönetim kurulu tarafından düzeltmelerin yapılabilmesi için en fazla üç aya kadar ek süre 

verilebilir. Tez, verilen sürenin sonunda, zorunlu haller dışında, aynı jüri önünde yeniden 

savunulur. Tezi reddedilen veya düzeltme kararı sonrası savunmasında da reddedilen 

öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, varsa aynı 

isimli veya eşdeğer programlar arasından, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, 

proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek 

lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu 

verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu 

ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine 

getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan 

yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder 


