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BURSA EKNİK ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

……………………………………….. Anabilim Dalı Başkanlığına 

Tarih:…/…./…… 

…/…/…… tarihinde yapılan tez savunması sonucu aşağıdaki gibidir. Bilgilerinize arz ederiz. 

Yapılan değerlendirmeler neticesinde öğrencinin Yüksek Lisans Tezinin;  

  Kabul Edilmesine (Varsa jüri düzeltmeleri yapılacaktır.)                Düzeltmesine (…… ek süre)   Reddedilmesine 

   Oy birliği    Oy çokluğu      ile karar verildi. 

Unvanı, Adı-Soyadı Kurumu/Bölümü İmza 

Üye 

Üye 

Üye 

Üye 

Üye 

I. Öğrenci Bilgileri 

Adı-Soyadı 

Numarası / Dönemi 

Anabilim Dalı 

Bilim Dalı 

II. Danışman Bilgileri

Danışman  

Üniversite/Bölümü 

Eş Danışman 

Üniversite/Bölümü 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne 

 Bilgileri verilen Enstitü Anabilim Dalımız öğrencisinin Yüksek Lisans Tez Savunma sonucu yukarıdaki gibidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Anabilim Dalı Başkanı 

Açıklamalar: 
1. BTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

MADDE 28- (4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına 

alır. Anabilim dalı başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan üç gün önce enstitüye bildirir ve ilan eder. Sınav, tez çalışmasının sunulması 

ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı tüm öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarının 

izlenmesine açıktır. Karar aşamasında izleyicilerin dışarı çıkması gerekmektedir. 

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu 

karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. 

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla üç ay süre verilir. Üç aylık süre sonunda tezinde gerekli düzeltmeleri 

yapamayan öğrenciye mazeretinin enstitü yönetim kurulunda kabul edilmesi durumunda en fazla iki ay daha ek süre verilebilir. Öğrenci bu 

süre sonunda danışmanının onayıyla enstitüye teslim ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sınavlarında 

tezi reddedilen veya düzeltme süresi sonunda düzeltilmiş tezini enstitüye teslim etmeyen öğrencinin, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve 

enstitü yönetim kurulu onayı ile tez konusu veya danışmanı değiştirilebilir. Bu süre eğitim öğretim süresine dâhil edilir. Gerekli şartları 

sağlayan öğrencilere talep etmeleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 
2. Öğrencinin oyçokluğu ile başarılı olması durumunda, başarısız kabul eden jüri üyelerinin gerekçelerini bu rapora ek olarak

eklemeleri gerekmektedir. 


