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YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA  

İŞ AKIŞI

İş Akışı Adımları
İlgili

Dokümanlar
Sorumlu

  Hazırlayan Kalite Sistem Onayı  

Tez danışmanı

Danışman Anabilim Dalı 

Başkanlığı 

İlgili Enstitü 

Enstitü Yönetim Kurulu 

Jüri Üyeleri 

Anabilim Dalı Başkanlığı 

EYK Kararı Öğrenci, 

Enstitü Sekreteri, Yazı 

İşleri 

EYK, Enstitü Sekreteri, Tez 

sınav jürisi, Anabilim Dalı 

Başkanlıkları  

Tez Savunma Jüri Öneri 

Formu

İntihal Raporu 

Kurul Kararı Enstitü 

Yönetim Kurul Karar 
Tutanağı 

https://ebys.afsu.edu.tr/

Üst yazı ile jürilere EYK karar 

tutanağının tebliği 

Tez Savunma Tutanağı Yüksek 

Lisans Jüri Üyesi Kişisel Rapor 

ve Tutanak 

Yüksek Lisans Jüri Üyesi 

Kişisel Rapor ve Tutanak 

https://ebys.afsu.edu.tr/

Üst yazı ile jürilere 

karar tutanağının tebliği 

Tez danışmanın önerisi ve tezin hazırlanmış 5 kopyası  

görüşü ile Tez savunma öncesi jüri öneri formu enstitüye 

gönderilir.

Lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan 

önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal 

programı raporu teslim edilir. 

Enstitü Yönetim 

Kurulu Kararı alınması ve jüri 

üyelerine tebliği yapılır.

Yüksek lisans tez 

savunma jürisi, en az 

biri kurum dışından 

olmak danışman 

dâhil en az üç 

öğretim üyesinden 

oluşur.

Tez hazırlama kurallarına 

uygun olarak hazırlanmış mı ?

Hayır

Tezi hakkında 

düzeltme kararı 

verilen öğrenci, en 

geç üç ay içinde, 

düzeltmeleri 

yapılan tezi aynı 

jüri önünde yeniden 

savunur. Bu 

savunma sonunda 

da başarısız 

bulunarak tezi 

kabul edilmeyen 

öğrencinin 

Üniversite ile 

ilişiği kesilir. 

Evet

Öğrenci tez savunma sınavına alınır.

Jüri salt çoğunlukla 

kabul, ret veya düzeltme kararı 

alınır. 

Karar sonucu 

Kabul mü ?

 Ret mi ? 

Düzeltme mi ?

Ret

Tez konusu iptal 

edilir. 

Öğrencinin 

Üniversite ile 

ilişiği kesilir. 

Düzeltme

Jüri kararı Enstitüye gönderilir. 

Yönetim Kurulu Kararı Alınır.

Kabul

Tez sınavında başarılı olan 

öğrencinin mezuniyet 

işlemlerine geçilir.

Yüksek l isans tezinin cilt lenmiş en az beş adet kopyasını, elektronik ortamda kaydedilmiş iki adet tez CD’sini  ve enstitü 

tarafından istenen diğer belgeleri  tamamlayarak tez sınavına giriş tarihinden i tibaren bir ay içinde ilgi li enstitüye teslim 

eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek l isans  öğrencisine tezli yüksek lisans diploması  verilir 
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