
Danışmanınızla beraber belirlediğiniz tez projenizi Enstitü 
Tez Önerisi Hazırlama Kılavuzu ’na göre hazırlayınız (FORM 28)

(FORM 29) da belirtilen tüm belgelerle birlikte Enstitüye gönderiniz.

Proje, Üniversitemiz Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu’na
değerlendirilmek üzere Enstitü tarafından gönderilir.

Öğrenci, tez çalışmasına başlayabilmek için gerekli olan 
21 kredi, 60 AKTS’den oluşan derslerini ve seminerini 

başarı ile tamamladı mı?

Derslerinizi ve
seminerinizi

tamamlayınız.

Tez projesinin çalışılmasına Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma
Kurulunun onayı alındıktan sonra başlanır.

En az 120 AKTS krediden oluşan derslerini ve seminerini tamamlayan, 
“Tez çalışmasıyla ilgili yayınını incelenmek üzere ulusal/uluslararası 

hakemli bir dergiye gönderdiğini belgeleyen” 
öğrenci Tez Savunma Sınavına girmeye hak kazanır.

1. Anabilim Dalının Tez Savunma Sınavı Jüri atama teklif yazısını (FORM 25)
2. Tez çalışması ile ilgili bir yayının ulusal veya uluslararası hakemli bir dergi-

ye basılmak üzere gönderdiğine dair belgeyi,
3. Benzerlik oranı %20 ve altında olan, danışman tarafından alınmış TURNITIN 

raporu
4. Güncel Mezuniyetime Ne Kaldı (MNK) Çıktısı

1. Sınav evrakları sınav tarihinden en az 20 gün öncesinde Enstitüye teslim edilir. 
2. Başkent Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlanan 7 adet tez, Enstitü’den gönderilecek tez teslim tutanağı, jüri 

davetiyeleri ve değerlendirme formları, öğrenci tarafından imza karşılığında 5 asıl,2 yedek jüri üyesine teslim edilir. 
3. Şehir dışındaki jüri üyeleri için (kargo veya elden) tezin teslimi ve takibi öğrencinin sorumluluğundadır. 
4. Elden teslim edilen tezler için tez teslim tutanağının 2 iş günü içinde Enstitüye ulaştırılması zorunludur. 
5. Tez savunma sınavı sonrasında Enstitüye Tez Savunma Sınavı Tutanağı (FORM 26), Tez Kapak-Onay Sayfası ve her bir jüri üyesince 

doldurulmuş olan Tez Değerlendirme Formları (FORM 39) 3 iş gün içinde teslim edilir. 
6. Tez savunma sınavında tez başlığının değiştirilmesi gerektiğinde (FORM 27) doldurularak sınav tutanakları ile beraber Enstitüye bildirilir.
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Tez Savunma Sınavına Girebilmek İçin Enstitüye 
Teslim Edilecek Belgeler

YÜKSEK LİSANS TEZ SÜRECİ

Tez Savunma Sınavı Süreciyle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler


