
 
 

FBE LİSANSÜSTÜ TEZ SAVUNMA SINAV FORMU* 

(* İlgili Anabilim Dalı Başkanı ve/veya Tez Danışmanı tarafından doldurulacaktır) 

Yüksek Lisans Program Adı: ……………………………………………… 

Anabilim Dalı Başkanı / Tez Danışmanının Adı Soyadı ve kurumu 

………………………………………………………………………………………… 

 

Tez / Proje savunmasına girecek öğrencinin  

Adı Soyadı: …………………………………………………. 

Öğrenci No : ………………………………………………….  

 

Tez konusu: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Önerilen Tez Savunma Sınav Günü ve saati:  

………………………………………………………………………………. 

 

Alternatif Tez Savunma Sınav Günü ve saati 

……………………………………………………………………………….. 

Önerilen Asil ve Yedek Jüri Üyeleri adı ve açık adresi, e-Mail adresi, Tel no  

Ad, Soyad 

(Akademik ünvanı) 

Çalıştığı 

Kurum ve 

Anabilim Dalı 

Açık Posta 

Adresi  

E-Mail 

Adresi 

Tel No JÜRİ 

ÜYELİĞİ 

Asil/Yedek 

      

      

      

      

      

      

      

 

Program Anabilim Dalı Başkanlığı/ Tez Yürütücüsü tarafından ilgili form doldurulacak ve buna eş 

zamanlı olarak öğrenci, danışmanı tarafından onaylanmış altı adet tezi (bu aşamada spiral ciltli 

olabilir) ve ilgili intihal raporu*, Yabancı Dil sınav sonucu ( en az 50) ALES  (en az 55 ) puan 

çıktısı ile birlikte Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğüne teslim edecektir.  

Eksik başvurularda Enstitü Müdürlüğünce eksikler tamamlanana kadar işlem yapılmayacaktır.  

Tez‘in Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğünce kabulünden sonra Tez Savunma Sınav Jürisi, sınav günü, 

yeri ve saati Enstitü Yönetim kurulunda görüşüldükten sonra Jüri üyeliği daveti  tezin bir kopyası ile 

birlikte Jüri üyelerine gönderilecektir. Tez savunma sınavı  tezin jüri üyelerine ulaşmasından sonra 

bir ay içinde yapılır.  

 



* Tez Çalışması Orijinallik ve İntihal Raporu 

 

Tez çalışması orijinallik ve intihal raporu, Enstitü sekreteri veya görevlendireceği bir personel 

tarafından alınır. Ayrıca öğrenci tarafından Üniversitenin uygun göreceği program kullanılarak 

Üniversite dışında da öğrenci tarafından yaptırılabilir.  

 

Tez çalışması intihal raporu tezin yalnızca Kapak, Giriş, Ana Bölümler ve Sonuç bölümlerinden 

oluşan kısmının tek bir dosya olarak programa yüklenmesi ile alınır. 

 

Programa yükleme yapılırken Başlık (document title)  olarak tez başlığı, Yazar Adı (author's first 

name) olarak öğrencinin adı, Yazar Soyadı (author's last name) olarak öğrencinin soyadı bilgisi 

yazılır. 

 

İlgili programın filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde ayarlanır: 

 

 Kaynakça hariç (Bibliography excluded) 

 Alıntılar dahil (Quotes included)   

 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç (Limit match size to 5 words) 

 Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dahil edilmez. 

 

Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, tezin tam başlığı ve öğrencinin ad-soyad bilgisi ile dosyanın 

toplam sayfa sayısı olacak  şekilde ekran görüntüsü elektronik olarak kaydedilerek çıktısı alınır. 

 

İntihal programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında kaydedilmiş olan ekran 

görüntüsünde yüzdelik sayı olarak belirtilen "benzerlik oranı" raporlama yapılan dosyanın "toplam 

sayfa sayısı" ve işlemin yapıldığı "tarih" bilgisi işaretlenerek Tez Çalısması İntihal Raporu 

oluşturulur. 

 

Benzerlik oranında tüm sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir.  

 

Dayanaklar: 

 04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. Maddesi 

 01.07.1996 tarih ve 22683 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği 

 25.12.2014 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında karara bağlanmış Lisansüstü Programların 

açılması ve yürütülmesine dair ilkeler  


