
TEZ SAVUNMA SINAVINA BAŞVURU 

1. Tezinizin son halini çıktı alınız ve danışmanınıza teslim ediniz. 

2. Danışmanınız tezin savunulabilir olduğuna karar verdikten sonra aşağıdaki formları 

hazırlayınız; 

 Yüksek Lisans/Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu 

 Tez Savunulabilir Danışman Raporu 

 İntihal Rapor Formu (İntihal programı Kütüphane Web sayfasındaki program 

kullanılacaktır. Danışman öğretim üyesi başvurmalıdır.% olarak değer gösteren ilk sayfanın 

alınması yeterlidir) 

 Yayın  

 Tez Taslağı (Eposta olarak fenbil@ksu.edu.tr adresine gönderilmelidir. 
Belgeler Danışman aracılığıyla Ana Bilim Dalı Başkanlığı Sekretaryasına teslim edilir. 

 JÜRİNİN BELİRLENMESİ  

       Jüri üyeleri ilgili Anabilim Dalı Başkalığının önerisi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenir. 

TEZ SAVUNMA SINAVI GÜNÜ VE SINAV SONUCU 

1. Tez savunma sınavı Jüri Öneri Formunda belirtilen tarihte ve yerde yapılır. 

2. Tez Savunma Sınavı günü yapılması gerekenler; 

 Tez Savunma Sınavı Jüri Tutanak formu  
Jüri tutanak formu Enstitüye EBYS Sistemi üzerinden göndermek üzere ana bilim dalı başkanlığı sekretaryasına 

teslim edilmeli 

 Yurtiçi Geçici Yolluk Bildirim Formu  
Enstitü muhasebe/ tahakkuk bürosuna teslim ediniz 

3. Tez savunma sınavı sonucunda;   

 Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, tezini tekrar savunmak için en fazla Tezli 

Yüksek Lisans öğrencisi için üç ay, Doktora öğrencisi için altı ay ek süre verilir. Öğrenci, 

verilen süre sonunda tekrar tez savunma sınavına aynı jüri önünde girer.                                                                                    

 Tezi kabul edilen öğrencinin mezuniyet aşaması  başlar 

MEZUNİYET  İŞLEMLERİ 

          Tezi kabul edilen öğrenci, jüri tarafından varsa belirtilen düzeltmeleri tamamladıktan 

sonra, tezinin bir örneğini şekil yönünden inceletmek üzere Tez Yazım Kuralları Kontrol 

Formunu doldurarak Enstitü Ana Bilim Dallarında görevli araştırma görevlilerine kontrol ettirir. 

Varsa Enstitü Müdürlüğünce talep edilen düzeltmeler, tez savunma sınavından itibaren en geç 

bir ay içerisinde tamamlanır aşağıdaki belgelerle birlikte Enstitüye başvurulur. 

      Belgeler: 
 Tez kitapçığı; yüksek lisans için 7, Doktora için 9 adet olmalıdır. (Tez kitapçığınızın içerisinde jüri 

onay sayfasının ıslak imzalı olanın bulunması gerekir. Enstitü Müdürüne tezinizin onayı işlemi enstitü 

tarafından yapıldıktan sonra tezinizi öğrenci işleri bürosunda mühürletmeyi unutmayınız.)  
 Tez onay sayfası; iki adet olmalıdır. Tezin ilk sayfalarında bulunan jüri üyelerinin de imzaladığı 

sayfa ayrıca teslim edilmelidir  
 Tez Veri Giriş Ve Yayın İzin Belgesi; için Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezine e-devlet 

şifrenizle giriş yapınız ve Tez Veri Giriş Formu için istenilen bilgileri doldurunuz kayıt işleminden 

sonra sistem size referans numarası verecektir. Referans numarasının olduğu Tez Veri Giriş 

formundan üç adet çıktı alınız ve imzalayınız  

 CD; Tezinizin son halinin içerisinde bulunduğu iki adet cd düzenlenmeli ve zarf içerisinde 

olmalıdır.(Enstitü-Kütüphane) (CD içerisinde tez dosyanız isimlendirilirken Yükseköğretim Kurulu 

Ulusal Tez Merkezinden almış olduğunuz Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası 

kullanılmalıdır. Ayrıca tezin tamamının bulunduğu dosya “pdf” formatında olmalıdır. Örnek: Tezin 

tamamı için “123456789.pdf”; ek var ise “123456789.rar” (Winrar) formatında olmalıdır.  
 Tez Teslim Tutanağı; bir adet çıktı alınız ve ilgililerine imzalatınız. 
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