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Tez önerisi kabul edilen öğrenci tezini Senato tarafından kabul edilen tez 
yazım kılavuzuna yazarak en erken 4. en geç 6. yarıyılın sonunda tez savunma 

sınavına girebilir.

Yönetmelik 
Madde 43

Sınava girecek öğrenci için Anabilim Dalı Enstitüye Jüri önerir. Doktora tez 
jürisi, tez danışmanı ve EABD kurulunun görüşü, EABD başkanlığının önerisi 

ve EYK nın onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi 
yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç asıl ve biri kendi yükseköğretim 

kurumu dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden, iki danışmanlı 
tezlerde ise biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim 
kurumu dışından olmak üzere beş asıl ve biri kendi yükseköğretim kurumu 

dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur .

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan sınav jürisi, Anabilim Dalına 
ve ilgili jüri üyelerine EBYS üzerinden bildirilir.

Yüksek lisans tez jürisi, EYK tarafından onaylanan tarihte toplanarak 
savunma sınavını gerçekleştirir. Tez savunma sınavının tamamlanmasından 

sonra jüri,  tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı 
verir. Bu karar EABD başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün 

içinde Enstitüye EBYS üzerinden bildirilir.

FORM

Öğrencinin Enstitü 
ile ilişiği kesilir.

Tezi hakkında düzeltme kararı 
verilen öğrenci üç aylık süreyi 

aşmayacak başka bir tarihte aynı 
jüri önünde tezini yeniden 

savunur

KABUL  DÜZELTME
RET VEYA TEZİNİ 

SAVUNMADI

Yönetmelik
Madde 34

KABUL
RET VEYA TEZİNİ 

SAVUNMADI

Öğrencinin Enstitü 
ile ilişiği kesilir.

 Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak 
kaydıyla, doktora tezinin dijital kopyası ve en az üç adet ciltlenmiş nüshası 
ile YÖK Başkanlığı Ulusal Tez Merkezince gerekli görülen diğer belgeleri tez 
sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi 

EYK tarafından onaylanan öğrenciye doktora diploması verilir. 

Yönetmelik
Madde 44

Bitiş

https://sagbilens.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/9/2020/08/AK%C3%9C-L%C4%B0SANS%C3%9CST%C3%9C-E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M-%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M-VE-SINAV-Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0-13-Temmuz-2020-31184.pdf
https://sagbilens.aku.edu.tr/yuksek-lisans-formlari/
https://sagbilens.aku.edu.tr/
https://sagbilens.aku.edu.tr/
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