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*EABD : Enstitü Anabilim Dalı
**EYK : Enstitü Yönetim Kurulu

İlgili Dokümanlar için https://sosyalbilimler.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar adresini 
kullanabilirsiniz.

Danışmanın gözetiminde tezini tamamlayan öğrenci, SDÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 
Yönergesinde yer alan şartları sağlar durumda tezini danışmanına teslim etmesiyle süreç başlar.

Danışman, öğrenci tarafından kendisine teslim edilen teze ilişkin benzerlik raporunu alır. 
Danışmanca yapılan inceleme ve alınan benzerlik raporu sonrasında danışman tezin savunulabilir 
olduğuna kanaat getirirse benzerlik raporunun tezin adını gösterir kapağını ve benzerlik yüzdesini 

gösteren sayfasını öğrenciyle birlikte ismini yazarak paraflanır. Tez Ön İnceleme Formu 
danışmanca doldurulur, formda belirtilen ekler forma eklenir. İlgili EABD’na teslim edilir 

Bu esnada danışmanca tez savunma jüri teklif formu yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun 
bir şekilde doldurulur.  Bu form ilgili EABD başkanlığına teslim edilir. EABD başkanlığı teslim 

edilen formları üst yazı ile enstitüye gönderir. 

Tez savunma sınavı EYK kararı uyarınca 
ilgili gün saat ve yerde ilgili jüri 

tarafından gerçekleştirilir.

Ekleriyle birlikte gelen evraklar ilgili EABD memuru tarafından ön incelemeye alınır. Yönetmelik, 
yönerge, kılavuzlardaki gerekli şartları sağlayanlar EYK(**) gündemine alınır.

EYK yapılan başvuruyu 
değerlendirir.

RED
Süreç Yeniden

Başlar.

KABUL

KABUL

Düzeltme kararı verilen tezlerde ilgili 
Yüksek Lisans programları için 3, 

doktora programları için 6 ay içinde aynı 
jüri önünde tekrar savunma yapılır. 

DÜZELTME

Öğrencinin tezini teslim etmesi için savunma tarihinden 
itibaren 1 ay süresi vardır. Bu süre içerisinde tez 

enstitüye teslim edildikten sonra her ay en az 1 kez  
toplanan mezuniyet komisyonunca incelenir. Yönetmeli, 

yönerge ve kılavuzda yer alan gereklilikleri yerine 
getirenler kabul edilir. Eksik veya hatalı olan tezlerin 
yazarlarından bu eksiklikleri ve hataları düzeltmeleri 

istenir.

Reddedilen tezlere ilişkin ekleriyle birlikte 
tez savunma sınav tutanağı EYK'da görüşülür. EYK 

kararı ile reddedilen teze ilişkin karar kesinleşir.  Karar 
ilgili EABD memuruna gönderilir, öğrenci bilgi sistemine 

işlenir, bilgi sistemi YÖK veri tabanı otomatik olarak 
günceller. Öğrencinin kaydı silinir, ilişiği kesilir. Süreç 

tamamlanır.

RED

EYK'da ekleriyle birlikte tez savunma sınav tutanağı, mezuniyet komisyonu raporu görüşülür karara bağlanır. 
Öğrencinin mezuniyeti kesinleşir. Karar ilgili EABD memuruna bildirilir öğrenci bilgi sistemine işlenir. Öğrenci bilgi 
sistemi YÖK veri tabanına öğrencinin durumu ile ilgili güncelleme işlemini otomatik yapar. öğrenci mezun belgesini 

E-Devlet üzerinden alabilir. Süreç tamamlanır.

KABUL

Jüri salt çoğunlukla 
teze ilişkin kabul, red veya düzeltme kararı alır. 

Kararını sınav sonrası öğrenciye sözlü bildirir. Tez 
savunma sınav tutanağı doldurulur ekleriyle birlikte 

ilgili EABD vasıtasıyla Enstitüye gönderir 

DÜZELTME 
sonrasında 
ilgili süreler 
içerisinde 

savunma jürisi 
belirleme 
işlemleri 
ve diğer
 işlemler 
yeniden 
yapılır 
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