TEZ JÜRİLERİNİN OLUŞTURULMASI VE TOPLANMASIYLA İLGİLİ KOŞUL VE
ESASLAR
Tez Jürisi Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 39. maddesi
uyarınca toplanır. Doktora tez çalışmasını anılan Yönetmeliğin 20nci ve 31inci maddelerinde belirtilen
süre içinde tamamlayan doktora öğrencisi, elde ettiği sonuçları Üniversite tez yazım kılavuzuna uygun
biçimde ilgili EABD’nin eğitim dilinde yazmak ve tezini jüri önünde aynı dilde savunmak zorundadır.
Tez jürisi aşağıdaki koşul ve esaslar çerçevesinde oluşturulur ve toplanır:
1. Tez danışmanınca tezi kabul edilen doktora öğrencisi, tez savunması yapmak için ilgili EABD
Başkanlığına başvurur. Doktora tez jürisi, EABD başkanlığının önerisi ve FBEYK kararı ile
atanır. Jüri, biri tez danışmanı, ikisi doktora öğrencisinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. Tez danışmanı, ikisi yedek olmak üzere en az
sekiz jüri üyesi adayının isimlerini EABD Başkanlığına yazılı olarak verir. Bu isim listesi de
gözönüne alınarak, en az bir asıl üye ve bir yedek üye Atılım Üniversitesi dışından olmak
üzere beş asıl, iki yedek jüri üyesi EABD Başkanı tarafından doktora tez jürisi olarak atanmak
üzere FBE Yönetim Kuruluna önerilir. TEZ JÜRİSİ ATAMA FORMU (FORM 19). FBEYK
kararı ile jüri ataması kesinleşir.
2. Doktora adayı öğrenci tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ve uluslararası bilimsel yayın
indekslerinden olan SCI, SCI-expanded, SSCI, AHCI veya ilgili EABD başkanlığınca
öngörülen alan indekslerinde yer alan dergilerde tez konusu ile ilgili basılmış olan veya bu
dergilere basılmak üzere gönderilmiş bir makalesini ilgili EABD Başkanlığına iletir.
Öğrencilerin tez savunması yapabilecekleri en son tarih akademik takvimde belirtilir.
3. Jüri üyeleri, tezin ve Madde 2’de belirtilen dergilerde yayımlanmış veya yayımlanmak üzere
gönderilmiş bir makalenin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en az 15 gün, en geç bir
ay içinde toplanarak doktora öğrencisini tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının
ilgili EABD eğitim dilinde sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez
savunmasının sunum kısmı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
olmak üzere tüm akademik dinleyicilere açıktır. Dinleyicilerin sunum esnasında sözlü
katılımına izin verilmez. Dinleyiciler öğrencinin değerlendirildiği soru-cevap kısmına
katılamazlar. Tez savunmasının yapılacağı salon tez danışmanın koordinasyonuyla ilgili
EABD Başkanlığı tarafından belirlenir ve savunma gününden en az onbeş gün önce MODES
web sayfasında ilan edilir. MODES Sekreterliğince tez savunmasının hemen öncesinde
DOKTORA TEZ SINAVI TUTANAK FORMU’nun (Form 20) tez jürisine jüri toplantı
salonunda teslim edilmesi sağlanır.
4. Tez savunması sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, red veya
düzeltme kararını salt çoğunlukla verir ve tutanakla ilgili EABD Başkanlığına aynı gün iletir.
Jüri kararı EABD tarafından en geç üç gün içerisinde FBE’ye tutanakla bildirilir.
5. Tezi kabul edilen ve tez üzerinde jüri tarafından istenen düzeltmeleri tamamlayan öğrenci
tezinin ciltlenmemiş bir kopyasını şekilsel (format) onay almak üzere EABD Başkanlığına
bırakır. EABD Başkanlığı üç gün içinde varsa gerekli düzeltmeleri bildirerek tezin
ciltlenmesine onay verir.
6. Tezi uygun görülen öğrenci doktora tezinin ciltlenmiş en az üç nüshasını tez savunmasına giriş
tarihinden itibaren en geç bir ay içinde FBE’ye teslim ederek doktora diploması almaya hak
kazanır.
Bu esaslar taslak olarak 22 Aralık 2014 tarihinde FBE’ye verilmiştir.

