BATMAN ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - Bu Yönerge 04/12/2011 tarih ve 28132 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan
Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 47. ve 55. maddeleri esas
alınarak hazırlanmıştır.
Tezli Yüksek Lisans Programı
MADDE 2 - Danışman derslerini tamamlayan öğrencinin Tez Öneri Formunu
anabilim dalı başkanlığına dilekçe ekinde sunar. Anabilim dalı kurulunda görüşülerek son
şekli verilen Tez Öneri Formu anabilim dalı başkanı tarafından bir yazıyla enstitüye iletilir.
Enstitü yönetim kurulu tez önerisini karara bağlayarak ilgili anabilim dalı başkanlığına
bildirir.
MADDE 3 - Tamamlanmış olan yüksek lisans tezi ciltlenmemiş 6 kopya halinde
danışman tarafından anabilim dalı başkanlığına dilekçe ekinde sunulur. Anabilim dalı
başkanlığı tezleri ve tezin konusu ile ilişkili Batman Üniversitesi ve diğer üniversitelerden jüri
üyesi olabilecek sekiz öğretim üyesinin isim ve adreslerini liste halinde enstitüye önerir.
Enstitü yönetim kurulu biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Batman Üniversitesi
içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere
üç asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan bir jüri tayin eder.
MADDE 4 - Jüri, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarih ve yerde
toplanır. Sınav için danışman tarafından tezin ismi, tezi hazırlayan, danışman ile sınav yeri ve
tarihini belirten duyuru yazısı Anabilim dalı başkanlığında ilan edilir. Jüri üyelerinin
çoğunluğu tarafından tezin savunulabilir bulunması halinde, öğrenci jüri önünde en az 30
dakika en çok 1 saat süreyle tez savunmasına tabi tutulur. Öğrenciye ayrıca sorulara
cevaplama yapmak için de süre verilir.
MADDE 5 - Jüri üyeleri savunmayı ve adayın sorulan sorulara verdiği cevapları da
dikkate alarak salt çoğunlukla tezi kabul (başarılı), ret (başarısız) ya da düzeltme kararı verir.
Jüri üyeleri tam not (100) üzerinden tezi değerlendirirler. Ancak 100 üzerinden 70'ten aşağı
not ile değerlendirilmiş tez, ret edilmiş sayılır. Jüri başkanı sonucu ortak bir tutanakla tespit
ederek en geç üç gün içerisinde anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye bildirir.
MADDE 6 - Jüri tarafından kabul edilen yüksek lisans tezi, öğrenci tarafından
jürinin ıslak imzasının yer aldığı kaliteli karton kapakla ciltlenmiş 8 nüsha tez ve tez içeriği
manyetik ortama aktarılarak pdf formatına dönüştürülmüş bir cd ile birlikte dilekçe ekinde
enstitüye teslim edilir.
Doktora Programı
MADDE 7 - Tamamlanmış olan doktora tezi ciltlenmemiş 9 kopya halinde
danışman tarafından anabilim dalı başkanlığına dilekçe ekinde sunulur. Anabilim dalı
başkanlığı tezleri ve tez konusu üzerinde Batman Üniversitesi ve diğer üniversitelerden jüri
üyesi olabilecek on iki öğretim üyesinin isim ve adreslerini liste halinde enstitüye önerir.
Enstitü yönetim kurulu üçü öğrencinin tez izleme komitesinde (TİK) yer alan öğretim üyeleri
ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili anabilim dalından olmak üzere beş
asil ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili anabilim dalından olmak üzere üç
yedek üyeden oluşan bir jüri tayin eder.
MADDE 8 - Jüri, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarih ve yerde
toplanır. Anabilim dalı başkanlığında tezin ismi, tezi hazırlayan, danışman ile sınav yeri ve
tarihini belirten duyuru yazısı ilan edilir. Jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından tezin
savunulabilir bulunması halinde, öğrenci jüri önünde en az 45 dakika en çok 1,5 saat süreyle
tez savunmasına tabi tutulur. Öğrenciye ayrıca sorulara cevaplama yapmak için de süre
verilir.

MADDE 9 - Jüri üyeleri savunmayı ve adayın sorulan sorulara verdiği cevapları da
dikkate alarak salt çoğunlukla tezi kabul (başarılı), ret (başarısız) ya da düzeltme kararı verir.
Jüri üyeleri tam not (100) üzerinden tezi değerlendirirler. Ancak 100 üzerinden 75'ten aşağı
not ile değerlendirilmiş tez, ret edilmiş sayılır. Jüri başkanı sonucu ortak bir tutanakla tespit
ederek en geç üç gün içerisinde anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye bildirir.
MADDE 10 - Jüri tarafından kabul edilen doktora tezi, öğrenci tarafından jürinin
ıslak imzasının yer aldığı kaliteli karton kapakla ciltlenmiş 10 nüsha tez ve tez içeriği
manyetik ortama aktarılarak word veya pdf formatına dönüştürülmüş bir cd ile birlikte dilekçe
ekinde enstitüye teslim edilir.
Tez Çalışmasının Sonuçlandırılması
MADDE 11 - Lisansüstü programlarda üretilen tezler, enstitü tarafından önerilen
yazım formatına uygun olarak hazırlanırlar.
Kabul ve Yürürlük
MADDE 12 - Bu Yönerge 28/11/2011 tarihli enstitü kurulu ve 07/12/2011 tarihli
Senato toplantısında kabul edilmiştir.
MADDE 13 - Bu Yönerge hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütülür.

