1 - Tez Savunma Başvuru İşlemleri Akış Şeması
	
  

- İlgili döneme kayıtlı mısın?
- Genel ortalaman >=3.00’mı?
- Ders ve kredi bazında
yükümlülüklerini sağladın mı?
- Tez çalışmanı tamamladın mı; Tez
danışmanın onay verdi mi?
- Doktora adayı isen yayınlanmış
makale veya kabul yazın var mı?
	
  

Evet

Hayır

Gereklilikleri sağladıktan
sonra başvuru yapabilirsin.

Lisansüstü	
  Öğrencilerin	
  
Mezuniyet	
  İzleme	
  
Formunun	
  doldurulması	
  
için	
  bölümüne	
  başvur.	
  
	
  

Özgünlük raporunu al.

Özgünlük raporu
sonuçları uygun
mu?

Hayır
Gerekli düzeltmeler
yapılarak yeniden
özgünlük raporu al.

Evet
Tez savunma formu doldur.
Tez savunma tarihi olarak formun Enstitü Müdürlüğüne
ulaştığı tarihten itibaren yüksek lisans için 15 gün; doktora için
30 gün sonrası için tarih verilebilir.
Doktora jürilerinde Prof. Dr. iki dış üye toplam 5 üye bulunur.

Tezinin basılı kopyasını al ve Enstitü
Müdürlüğüne format için getir.

Tez Savunma Formu, Lisansüstü Öğrencilerin Mezuniyet
İzleme Formu, Özgünlük Formu, Tez Format Formu bölüm
başkanlıklarına teslim edilir, bölüm e-evrak sistemiyle
dekanlık aracılığı ile Enstitü Müdürlüğüne	
  ulaştırır.	
  

Enstitü Müdürlüğü
tez savunma
başvurunu
onayladı mı?

Evet

Tez Savunması
Hayır

Gerekli düzeltmeler yapılır, gerekirse
başvuru yinelenir.

2 - Tez Savunması Sonrası Akış Şeması
	
  
Tez savunması gerçekleşir.

Jüri kararı “Tez Savunma Raporu “ ile
Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.

Kararlar

Düzeltilerek Kabul. Düzeltme
süresi, tez savunma tarihinden
itibaren yüksek lisans için 1 ay
doktora için 3 aydır.

Tez Savunmasının Yinelenmesi.
Başvuru yeniden yapılır. Savunma
yinelenir. Süresi, tez savunma
tarihinden itibaren yüksek lisans için üç
ay, doktora için altı aydır.

Ret

Kabul

Bölüm tarafından mezuniyet mektubu
yazılır. not değişikliği için Additional Grade
Formu veya Grade Change Formu e-evrak
ile Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.

Bölüm tarafından not değişikliği için
Additional Grade Formu veya Grade
Change Formu e-evrak ile Enstitü
Müdürlüğüne gönderilir.

Tezin basılı kopyası alarak son
format için Enstitü
Müdürlüğüne başvur.

Uygun

Uygun değil

Öğrencinin Enstitü
ile ilişiği kesilir.

Gerekli düzeltmeler
yapılır.

Tezleri ciltlet, gerekli imzaları al, 2 CD à PDF Formatında 3
orijinal ıslak imzalı Tez Çoğaltılması ve Yayım Formunu doldur.

Enstitü Müdürlüğüne imza
için teslim et.

3 - Mezuniyet İşlemleri Akış Şeması

Tez Savunma Raporu Enstitü
Müdürlüğüne ulaştı mı?
Tez ciltli bir şekilde (2 CD +
Orijinal Tez Çoğaltma ve
Yayımlama Formu) teslim edildi
mi? Öğrencinin tez notu öğrencinin
portalında “ TS” olarak değişti mi?

Evet

Hayır

	
  

Bölüm ve öğrenciden eksik
hususların tamamlanması
istenir.

Bölüm mezuniyet mektubunu
yazar.

Enstitü Müdürlüğü mezuniyet
mektubunu yazar.

Öğrenci portalını
takip eder.
Portalında MEZUN
yazısını gördün mü?

Evet

Diplomanı almak üzere öğrenci
işlerine gidebilirsin.

Hayır
Bekle

