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 Sayı:  Bişkek-  /  /201  
Öğrencinin Adı Soyadı       
Öğrencinin Numarası       
Enstitü Anabilim Dalı       
Enstitü Bilim Dalı       
Öğretim Yılı ve Yarıyılı   /  /201  -     Güz/Bahar                                               
Danışman       
Tez Konusu       

Yüksek Lisans Tezi Savunma Sınavı Jürimiz, yukarıda tez konusu ve bilgileri verilen öğrencinin tezini 
incelemiş ve öğrenci,   /  /201  tarihinde, ……………  salonunda, saat ……’da jüri önünde tez 
savunma sınavına alınmıştır.  

Öğrencinin tezini sunması ve savunmasından sonra …… dakikalık süre içinde jüri üyelerince sorulan 
sorulara verdiği cevaplar değerlendirilerek, tez çalışması hakkında OY BİRLİĞİ/OY ÇOKLUĞU ile 
KABUL/RED/DÜZELTME kararı verilmiştir. 

Jüri Başkanı Jüri Üyesi Jüri Üyesi Jüri Üyesi Jüri Üyesi 
 KABUL  KABUL  KABUL  KABUL  KABUL 

 RED  RED  RED  RED  RED 

 DÜZELTME  DÜZELTME  DÜZELTME  DÜZELTME  DÜZELTME 

Düzeltme verilmesi halinde : (Düzeltme verilen hususlar yazılı olarak tutanağa ilave edilir) 

Adı geçen öğrencinin Tez Savunma Sınavı   /  /201   tarihinde, saat .......’da yapılacaktır 

Tez  adı değişikliği yapılması halinde :  

Tez adının  ……………............................................................................... şeklinde değiştirilmesi 
uygundur. 

 

KTMÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği   :  
Yüksek Lisans Tezi / Sanat Eseri Raporu Savunma Sınavı  
Madde 39.  
1) Yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezini/sanat eseri raporunu jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.  
2) Jüri, söz konusu tezin üyelere teslim edildiği tarihten itibaren en erken yedi, en geç kırk beş gün içinde belirlenen gün, saat ve salonda toplanarak jüri üyelerinin tez 
hakkındaki değerlendirmelerini içeren kişisel raporlarını görüştükten sonra sınavını gerçekleştirir.  
5) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine, ilgili EABD/EASD tarafından yedek üye/üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile 
yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek Enstitüye bildirilir ve on beş gün içinde sınav yapılır. Tekrar toplanamayan 
jüriler konusunda yapılacak işleme Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.  
6) Tez/sanat eseri raporu savunma sınavı, tez çalışmasının/sanat eseri raporunun sunulması ve bunu izleyen sözlü soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyiciye açık 
olarak yapılır. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar ve 45-90 dakika sürer.  
7) Tez/sanat eseri raporu savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez/sanat eseri raporu hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme 
veya ret kararı verir. Jüri üyelerinin bireysel raporları ile jüri kararı en geç iki işgünü içinde bir tutanakla Enstitü müdürlüğüne bildirilir. Yüksek lisans tezi/sanat eseri 
raporu reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.  
8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini sınav tarihinden en geç yedi gün önce jüriye teslim eder ve 
tez teslim tutanağını Enstitüye verir ve tezini jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi/sanat eseri raporu kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile 
ilişiği kesilir. Jüri, ilke olarak ilk savunma sınavı jürisi ile aynıdır. Üç ay içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini savunmayan öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır.  
9) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını 
imzalar, isterse onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.  

Hazırlayan Enstitü Sekreteri Onaylayan Yönetim Temsilcisi 
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