
AÇIKLAMA 
 

Doktora 
 

 Öğrenci, tez çalışmasından üretilmiş özgün bir makalenin SCI (Science Citation Index) , SSCI 

(Social Sciences Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından 

taranan bir dergide yayınladığını veya yayınlanacağının kabul edildiğini belgelendirmesi 

sonucunda, tez savunmasına girmeye hak kazanır. 
 

 Doktora Tez Savunma Jürisi, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve 

diğer ikisi de farklı yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden 
oluşur. 

 

 Tez sınavında jüri üyeleri biniş giymek zorundadır. 

 Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt 

çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, Enstitü 

Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla 

bildirilir. 

- Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. 
- Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç bir yıl içinde gereğini yaparak 

tezini mümkünse aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi 

reddedilen öğrencinin kaydı silinir. 

- Tez sınavında başarılı olan öğrenciye, jüri başkanı tarafından ilgili anabilim dalının 

binişi giydirilir. 

 

Yüksek Lisans 
 

 Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri ilgili Anabilim 

Dalından, biri de kurum dışından olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden 
oluşması halinde, varsa, ikinci danışman jüri üyesi olamaz. 

 

 Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt 

çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, Enstitü 

Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla 

bildirilir. 

- Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. 

- Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak 

tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. 

- Bu savunma sonunda tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. 
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YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESI 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

TEZ SAVUNMA JURİSİ ATAMA FORMU 

 

Akademik Program: Yüksek Lisans Doktora 

Akademik Yıl: 20......./20....... Akademik Dönem: Güz Bahar 

 

ÖĞRENCİ 

Adı Soyadı: 
 

Numarası: 
 

Programı: 
 

İmza: 
 

 

*Yayınlanan akademik yayın ve tez izleme komite raporları, Danışman tarafından bu formla birlikte Bölüm Başkanlığına iade 

edilmelidir. Bölüm Başkanlığı da Fen Bilimleri Enstitüsü’ne göndermelidir. 

 

JÜRİ 

Tarih:  Saat:  Yer:  

Jüri Üyeleri Kurumu Bölümü 

1. (Jüri Başkanı) 
  

2.   

3.   

4.   

5.   

*Bu bölüm tez danışmanı tarafından doldurulmalıdır. 

 

ONAY 

Danışman İmza Tarih 
   

Ortak Tez Danışmanı İmza Tarih 
   

Anabilim Dalı Başkanı İmza Tarih 
   

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü İmza Tarih 

   

 

Öğrenci, Tezinden akademik yayın (makale) yapmıştır (Doktora öğrencileri için geçerlidir * ). 


