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2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı
Lisansüstü Tez İzleme ve Savunma Jürileri ile Tez Teslimlerine Yönelik
İlke ve Esaslar
1-Bu ilke ve esaslar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19 Mart 2020 tarih
ve 22490 kararı ile Üniversitemiz Senatosu'nun 23 Mart 2020 tarih ve 6/1 sayılı
kararına göre oluşturulmuş ve 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında tez İzleme
ve savunma jürileri ile tez teslimi yapmak isteyen lisansüstü öğrencileri
kapsamaktadır.
2-Lisansüstü tez dönemi öğrencisi, Enstitülere tez savunma jürisi için tez
çalışması ve ilgili formları dijital ortamda teslim edebilir. Öğrenci/danışman/jüri
üyeleri ile Anabilim-Anasanat Dalı / Enstitü arasındaki yazışmalarda EBYS veya
msgsu.edu.tr uzantılı kurumsal e-posta adresleri üzerinden, imzalı formların taranarak
gönderilmesi mümkündür.
3-Tez savunma günü danışman ve Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının
önerisi ile ilgili Enstitü tarafından bu sürece bağlı olarak belirlenecektir. Tez teslimi 4.
maddede belirtilen şekilde yapılabilir.
4-Jüri üyelerine dağıtımı yapılacak tez çalışması, dijital ortamda uygun PDF
formatında hazırlanarak Enstitüye iletilecek, Enstitü tarafından, tezin dijital hali jüriye
e-posta ortamında gönderilecektir.
5-Tez Savunma jürisi, Enstitü tarafından belirtilen gün ve saat çerçevesinde
dijital ortamda kayıt alınarak yapılabilir. Kayıtların bir örneği Enstitüye CD veya
DVD’ye kayıtlı olarak teslim edilmelidir. Kayıtlar APS ve/veya kargo yoluyla
Enstitüye gönderilebilir.
6-Başarılı bulunan öğrencinin, başarılı olduğuna dair jüri tarafından imzalı
formlar ve raporlar, yine danışman ile ilgili Lisansüstü Program Koordinatörü ve
Anabilim/Anasanat Dalı başkanlığı tarafından Enstitüye dijital ortamda, (EBYS veya
kurumsal e-posta adresi üzerinden) teslim edilebilir. Jüri üyeleri tarafından imzalı
formlar ve raporların asılları, ıslak imzalı/ciltli tez teslimleri sırasında, yaz döneminde
yapılabilir.
7-Jüri üyelerinin ilgili formları imzalama süreci, formların danışman tarafından
her bir jüri üyesine e-posta ile göndermesi, jüri üyesinin ilgili yerleri imzalaması ve
renkli tarama yaparak danışmana iletmesi şeklinde olabilir. Renkli tarama yapma
olanağı bulunmayan jüri üyeleri tutanakları APS ve/veya kargo ile birbirlerine
iletebilir ve tüm ıslak imzalar tamamlandıktan sonra Enstitüye de aynı usulle
gönderilebilir.
8-Tez savunma jürisinde “Başarılı” olan öğrencinin, jüri üyeleri ve danışman
tarafından ıslak imzalı tezini, (COVID 19 pandemisi nedeniyle getirilen seyahat
yasakları ve şehir dışındaki öğrenciler dikkate alınarak), Enstitüye bu aşamada teslim
etmesi gerekli değildir. Tez savunmasında başarılı olan öğrenci ıslak imzalı ve ciltli
tez teslimini yaz dönemi içinde yapılabilir. Ciltli tez/eser metinlerinin son teslim tarihi
28 Ağustos 2020’dir.
(MSGSÜ, 28 Nisan 2020 tarih ve 7/6 sayılı Senato Kararı)

