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  FORM DR-25 

OKÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNE AİT ESASLAR 

MADDE 24(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez 

çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez savunma sınavı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin 

katılımına açık olarak yapılır. 

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı 

olarak değerlendirir. Bu karar, Enstitü Ana Bilim/Ana Sanat Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen 3 gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak 

reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç  6 ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri 

önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir 

 

AÇIKLAMA 

1. Jüri üyelerinin Jüri Üyesi Doktora Tezi Değerlendirme Raporu Formu (FORM DR-24), sınav tutanağına eklenerek 3 iş günü içerisinde Enstitü Ana Bilim/Ana Sanat 

Dalı Başkanlığınca Enstitüye gönderilir. 

2. Oy çokluğu ile alınan karar için reddetme gerekçesi içeren rapor eklenmelidir. 

3. Tez savunmasında başarılı olan öğrenci tezini, Enstitüde kontrol ettirerek, en geç 1 ay içinde ciltlenmiş olarak Enstitüye teslim etmek zorundadır. 

4. Tezindeki eksiklikleri gidermek üzere süre verilen öğrenci, en geç verilen tarihe kadar gereklerini yerine getirerek tezini aynı jüri önünde savunmak zorundadır 

5. Sınava girmeyen aday başarısız kabul edilir 

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ 

Adı-Soyadı  

Ana Bilim/Ana Sanat Dalı   

Bilim/Sanat Dalı   

Öğrenci Numarası  

Tezin Başlığı  

Tezin Başlığı (Değiştiyse) 

 
 

Danışman Unvanı, Adı-Soyadı  

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

Jürimiz ......./ ……./ 20…  tarihinde, saat …………….  ve ………………… ‘de toplanmış, yukarıda adı geçen 

öğrencinin tezini incelemiştir. Yapılan sözlü sınav sonunda tezin;  

☐Kabul edilmesine 

☐ Kabul edilmesine; tez başlığının değiştirilmesine 

☐ Reddedilmesine  

☐ 6 ay ek süre verilmesine 

 

 

☐ Oy birliği ile karar verilmiştir.            ☐ Oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

Bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz. 

 

TEZ SINAV JÜRİSİ Unvanı, Adı ve Soyadı Tarih-İmza 

Jüri Üyesi (Danışman)   

Jüri Üyesi (TİK Üyesi)   

Jüri Üyesi (TİK Üyesi)   

Jüri Üyesi   

Jüri Üyesi    

   


