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 Tez çalışmasını bitiren öğrenci, tezini tez danışmanına onaylatarak spiralli halini ve 

“http://sosyalbilimler.aydin.edu.tr” web sitesindeki Bilgi ve Belgeler sekmesinden 

ulaşabileceği “Tez Teslim Formu’’ nu Ana Bilim Dalı Başkanı’na ve Tez Danışmanına 

onaylatarak Word haliyle birlikte Enstitüye teslim eder. 

 Enstitü tezin, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesine 

uygunluğunu ve benzerlik oranını kontrol eder. 

 Enstitü tezi uygun bulduğu takdirde, öğrenci “http://sosyalbilimler.aydin.edu.tr” web 

sitesindeki Bilgi ve Belgeler sekmesinden ulaşabileceği “Jüri Üye Seçim Formu’’ nu Ana 

Bilim Dalı Başkanı’na ve Tez Danışmanına onaylatarak Enstitüye teslim eder. 

 Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan jürilere, öğrenci 

“http://sosyalbilimler.aydin.edu.tr” web sitesindeki Bilgi ve Belgeler sekmesinden 

ulaşabileceği “Savunma Sınavından Önce Tez Teslim Formu’’ nu her bir jüri üyesine 

imzalatarak Enstitüye teslim eder. Bu adımda öğrenci her bir jüri üyesine okuması ve 

değerlendirmesi için tezini teslim eder ve karşılığında jüri üyelerinden imza alır. Bu işlemi 

yaparken öğrenci jüri üyelerine tez savunma sınavı için uygun oldukları tarihi sorar. Savunma 

tarihi, öğrencinin jüri üyelerine tezi teslim ettikten sonraki on iş günü geçtikten sonra azami 

bir ay içerisinde gerçekleştirilir. Bu bilgiler doğrultusunda, öğrenci yine aynı sekmeden 

ulaşabileceği “Savunma Tarihi Belirleme Formu’’ nu Tez Danışmanı ve Ana Bilim Dalı 

Başkanı’na doldurtarak Enstitüye teslim eder. 

 Öğrenci, savunma sınavından en az bir saat önce Enstitü Sekreterliğinde olmalıdır. 

 İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29/4. 

maddesi gereğince tez savunma sınav sonucu kabul / ret / düzeltme olmak üzere üç şekilde 

sonuçlanabilir. 



 İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29/4. 

maddesi gereğince tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde 

gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeninden savunma tarihi belirleyerek savunur. 

 İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29/4. 

maddesi gereğince tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye 

yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans 

programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak 

kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. 

Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci, ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödeme 

koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda tez ile ilgili şartları 

yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan 

yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. 

 İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29/5. 

maddesi gereğince tezini başarı ile savunan öğrenci, tez yazım kılavuzuna uygun yazıp 

ciltlediği tezini, iki kopya halinde jüri üyelerine onaylatarak sınava girdiği tarihten itibaren en 

geç bir ay içinde Enstitüye teslim eder. 

 Öğrenci bu aşamaları tamamladıktan sonra “http://sosyalbilimler.aydin.edu.tr” web 

sitesindeki Tezler sekmesinden ulaşabileceği İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Tez Teslim Yönergesinde yer alan koşulları yerine getirerek ve İstanbul Aydın 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesine uygun olarak hazırladığı tezi 

Enstitüye teslim eder. 
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