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T.C.  

MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ 

ATATÜRK STRATEJİK ARAŞTIRMALAR  

VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

DOKTORA  

TEZ SAVUNMASI 

İŞ AKIŞ ŞEMASI 

 

AŞAMA AÇIKLAMALAR FORM 

 
● Teslim edilen tez intihal programları 

aracılığıyla kontrol edilir. 

● Tezin benzerlik oranlarının alıntılar dâhil 

%30 alıntılar hariç %20’yi aşmaması gerekir. 

 

 ● Öğrenci en geç 12. Yarıyılın sonuna kadar 

tez savunmasına girmesi gerekir. 

● Öğrencinin tezini teslim edebilmesi için üç 

adet tez izleme raporu sunmuş olması gerekir. 

● Öğrenci tezini tamamladığında danışmanına 

sunar. 

● Danışman onay verirse tezi Enstitü’ye teslim 

ederek süreçleri başlatır. 

● Danışman tezin teslimi için Form 9’u 

doldurur. 

FORM-9 

 ● Tez danışmanı Form 11 ile tez savunma 

sınavı jürisi teklifinde bulunur. 

● Tez jürisi 5 kişiden oluşur. 

● Üçü tez izleme komitesi üyelerinden 

(birisi danışman) 

● Toplamda üyelerden en az ikisi 

üniversite dışından olmalıdır. 

FORM-11 

 

● Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belli olan 

jüri üyelerine öğrenci tezin bir nüshasını teslim 

eder. 

● Öğrenci jürilere Form 10’u imzalatır. 

FORM-10 

  

İNTİHAL 

RAPORUNUN 

ALINMASI 

TEZİN TESLİMİ 

TEZ SAVUNMA 

JÜRİSİNİN 

OLUŞTURULMASI 

TEZİN JÜRİ 

ÜYELERİNE 

TESLİMİ 

../atasaren.msu.edu.tr/contents/forms/ogrenci/form9.doc
../atasaren.msu.edu.tr/contents/forms/ogrenci/form11.doc
../atasaren.msu.edu.tr/contents/forms/ogrenci/form10.doc
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● Tez danışmanı sınav tarihini en az yedi gün 

önce Enstitüye bildirir. 

● Sınav Enstitü Yönetim Kurulu kararından 

itibaren en geç bir ay içinde yapılmalıdır. 

● Tezin jüri üyelerine tesliminden itibaren en 

az 15 gün geçmiş olmalıdır. 

FORM-12 

 
● Tez savunma sınavı öğrencinin tez 

çalışmasını sunumu ve soru-cevap kısmından 

oluşur. 

● Jüri kendi arasında yapacağı değerlendirme 

sonucunda kabul, red, düzeltme kararı verir. 

● Kabul kararı alan tez için mezuniyet 

işlemlerine başlanır. 

● Red Kararı alan tezler için öğrencinin ilişiği 

kesilir. 

● Düzeltme Kararı alan öğrenci 6 (altı) ay 

içinde aynı jüri ile yeniden tez savunma 

sınavına girer. 

 

SONUÇ JÜRİ TARAFINDAN TUTANAK 

ALTINA ALINIR VE SINAVDAN 

İTİBAREN EN GEÇ ÜÇ GÜN İÇİNDE 

ENSTİTÜYE BİLDİRİLİR. 

 

TEZ 

SAVUNMA 

TUTANAĞI 

 

TEZ SAVUNMA 

SINAVI 

TARİHİNİN 

BELİRLENMESİ 

TEZ SAVUNMA 

SINAVI 

RED 

DÜZELTME 

MEZUN 

KABUL 

İLİŞİĞİ 

KESİLİR 

../atasaren.msu.edu.tr/contents/forms/ogrenci/form12.doc

