
 

 

 

 

 

 

 

 

Önemli Notlar: 

1. Tez Jurisi 3 veya 5 kişiden oluşabilir. 

2. Tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verilir. 

3. EABDB jüri karar tutanağını 3 gün içerisinde Enstitüye iletmelidir. 

4. Savunma tarihinden sonra en geç 1 ay içinde tez ciltli olarak enstitüye teslim edilmelidir. 

5. 3 aya kadar tezin düzeltilmesi için ek süre verilebilir. Ek süre tanınan öğrenciler yeniden savunma 

yaparlar ve ilk savunmadaki süreçler yeni savunma için de geçerlidir. Öğrenciler 3 ay uzatma 

aldıkları takdirde yeni döneme kayıt yapmak durumundadırlar.  

 

İlgili Maddeler: 

MADDE 32 –   
(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. 

 (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. 

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme 

kararı verir. Jüri kararı, EABDB tarafından izleyen üç gün içerisinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. 

(8) Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrencilere jüri tarafından en fazla üç 

ay düzeltme süresi verilebilir. Öğrenci, bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde 

yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da savunma sonunda tezi kabul edilmeyen 

öğrenciler, başarısız sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(9) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Tez Danışmanı 

* FBE web sayfasında ‘’Formlar’’sekmesindeki Form 5’de ilgili yerleri doldurur.  

Juri 

* Formda kendilerine ayrılan yerleri işaretleyip imzalar ve formu  Enstitü ABDB’na iletir. 

Anabilim Dalı Başkanlığı 

*  EABDB formu onaylayarak Enstitü’ye gönderir. 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

* Anabilim dalından gelen form Enstitü’de onaylanır ve öğrencinin başarılı olduğu durumda, öğrenci 

tezi teslim ettikten sonra mezuniyet işlemlerini başlatmak üzere ÖİDB’na gönderilir.  

* Öğrencinin başarısız bulunduğu ya da 3 ay uzatma verildiği durumlarda ise form Enstitü müdürlüğü 

onayından sonra  ÖİDB’na gönderilir. 

 

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 
Fen Bilimleri Enstitüsü         
Form 5: Tez Savunma Tutanak Formu 

 


