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Önemli Notlar: 

1- Bu formun doldurulması, tezli yüksek lisans ve doktora programlarının öğrencileri 

tarafından, tez savunması jüri atama ve jüri toplanma izni vermesi isteğiyle başlatılır. 

2- Bu form, öğrencinin tezinin, Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen Tez Yazım 

Klavuzuna uygun olarak hazırladığını ve tezin bir kopyasını ve benzerlik raporunu eklediğinin 

beyanıdır. 

3- Danışman, bu formu onaylayarak, öğrencinin tezini tamamladığını ve tez çalışmasında 

bilimsel çalışma ve yayın etiğine uyulduğunu, benzerlik raporunun tarafından incelendiğini ve 

tezde intihal bulunmadığını kabul ve beyan eder. 

4- Tez Jürisi, yüksek lisans tezlerinde tez danışmanı da dahil olmak üzere en az 3, en fazla 5 

üyeden oluşur. Ortak tez danışmanının da jüride yer alması durumunda, 5 üye gereklidir. 3 

kişilik jürinin en az birisi, 5 kişilik jürinin de en az ikisi Çankaya Üniversitesi dışından öğretim 

üyesi olmalıdır. 

5- Doktora tezlerinde, tez jürisi, tez danışmanı dahil olmak üzere 5 jüri üyesinden oluşmak 

zorundadır; ortak tez danışmanının, jüride oy hakkı yoktur. 5 üyenin 3’ü tez izleme komitesi ve 

en az ikisi Çankaya Üniversitesi dışından öğretim üyesi olmalıdır. 

6- Öğrencinin doktora tez savunmasına girebilmek için en az üç kere başarılı tez izleme 

komitesi raporu sunması ve tezi ile ilgili en az bir yayınının ulusal ya da uluslararası hakemli 

bir dergide yayınlanmak üzere kabul edilmiş olması gerekir. 

7- Jüri, tezi aldıktan en geç bir ay içinde toplanarak savunmayı alır. 

Öğrenci 

Formun tez başlığı, öğrenci numarası, ad/soyad kısmını doldurur, imzalar ve tez danışmanına 

onay için teslim eder. 

Danışman 

Teklifte bulunacağı jüri üyelerini belirtir ve formu onaylar. Çankaya Üniversitesi dışında görev 

yapan jüri üyeleri için özgeçmiş(ler)i forma ekler. Öğrenci ve/veya danışman, formu, ekleriyle 

EABDB’na teslim eder. 

EABDB 

Başkan, Enstitü Yönetim Kurulu’nda görüşülmek üzere, formu ve eklerini enstitüye, kapak 

yazısıyla EBYS üzerinden gönderir. 

Enstitü 

Anabilim dalından gelen istek, Enstitü Yönetim Kurulu’nda görüşülür ve karara bağlanır. 
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İlgili maddeler: 

 

Yüksek Lisans 

MADDE 32 – (1) Öğrenci, tez konusunun belirlenmesini izleyen yarıyıl başından itibaren her 

yarıyıl tez ve teze ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci, elde ettiği sonuçları 

Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde İngilizce programlar için 

İngilizce yazmak ve tezini jüri önünde İngilizce savunmak, Türkçe programlarda ise Türkçe 

olarak yazmak ve savunmak zorundadır.  

(2) Yüksek lisans 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 EABDB vasıtasıyla 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 ilgili enstitü yönetim kuruluna gönderilir. 

(3) Tez jürisi, EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır. Jüri, biri 

öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması 

durumunda jüri üyelerinden en az biri, beş kişiden oluşması durumunda ise ikisi başka bir 

üniversitenin öğretim üyesi olmalıdır. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez 

danışmanı jüri üyesi olamaz. 

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim 

eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile 

tezin nüshalarını EABDB aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. 

(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak 

öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ile bunu izleyen 

soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın 

uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. 

 

Doktora 

MADDE 41 – (3) Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için, en az üç kere başarılı tez izleme 

komitesi raporu sunması ve tezi ile ilgili en az bir yayınının ulusal ya da uluslararası hakemli 

bir dergide yayınlanmak üzere kabul edilmiş olması gerekir. 

(4) Öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversitenin tez yazım kılavuzuna uygun biçimde İngilizce 

programlar için İngilizce yazmak ve tezini jüri önünde İngilizce savunmak, Türkçe 

programlarda ise Türkçe olarak yazmak ve savunmak zorundadır. Tez savunmasına ilişkin 

düzenlemeler şunlardır: 

a) 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 ilgili enstitüye teslim eder. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım 

programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir 



3 
 

intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez ilgili enstitü yönetim 

kuruluna gönderilir. 

b) Doktora tez jürisi, danışman ve EABDB önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu 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 ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı 

olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı 

olmaksızın jüride yer alabilir. 

c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak 

öğrenciyi tez sınavına alırlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap 

bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve 

alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. 


