
 
 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI AŞAMALARI 
1)  Tez savunma aşamasına gelmiş lisansüstü öğrencileri tezlerini WORD formatında 

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teslim etmelidir.  

2) Benzerlik raporu alınır ve danışman ‘a bildirilir. (Rapor Danışman tarafından ya da 

Enstitü Sekreteri tarafından alınabilir. Rapor çıktıktan sonra görüldüğüne dair  

rapor üzerinde Danışmanın parafı ya da imzası olmalıdır. Benzerlik Raporu  

‘’sınava girebilir ‘’yazarak Danışman tarafından imzalanmalı) 

3) Benzerlik raporunun üst sınırı  %20’dir. 

4) Öğrenci ve danışmanı “Tez Savunma Sınav Formunu” (sitede yer almaktadır) 

doldurmalı ve enstitüye teslim etmelidir.  

5) Öğrencinin Tez Savunması Sınavı Hakkında Enstitü Yönetim Kurulu karar alır ve 

karar alındıktan sonra öğrenci savunmaya girebilir. 

(Madde 16/3 ; Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat 
dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez 
danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim 
üyesinden oluşur.) 

6) Enstitü sekreteri jüri üyelerine, jüri mektubunu yazarak günü, saati ve yeri bildirir. 

Bu bilgi sekreter veya danışmanı  tarafından öğrenciye bildirilir. 

7) Enstitü sekreteri, “Tez savunma tutanağını “ hazırlar. Sınav günü danışmana teslim 

eder. Ayrıca sekter tarafından “Tez Onay Belgesi” de düzenlenmeli ve savunma 

gününde tez danışmanına teslim edilmelidir. 

Savunmada Danışmanda Bulunması ve Sonrasında Enstitüye Teslim Edilmesi 
Gereken Evraklar: 

 
1) Tez Savunma Tutanağı 

2) Tez Onay Belgesi 

3) Jüri İçin Tez Değerlendirme Formları 

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 

*Madde 16 /5;Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay 

içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-

cevap bölümünden oluşur.Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından 

oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilebilir. 

* Madde 16 /6;Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya 

düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün 

içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. 

* Madde 16 /8;Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan 

tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen 

öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. * Madde 16 /9;Tezi reddedilen öğrencinin talepte 

bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini 

yerine getirmiş olmak ve Tezli Yüksek lisans programı için belirlenmiş olan azami süreyi aşmamış olmak 

kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 


