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KARAR 

Tez savunma sınavında başarılı olan öğrencilerin ciltlenmiş üç adet tezi ve mezuniyet için 
gerekli diğer belgelerin teslim edilmesini kapsayan süreçlere ilişkin uygulama esasları 
görüşülerek aşağıdaki şekilde belirlenmesinin uygun olduğuna,  

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 10-(1) 
ve Madde 24-(2) uyarınca Tez sınavında başarılı olan lisansüstü öğrencileri, tez savunma 
sınav jürisi tarafından istenen düzeltmeleri tamamlayıp tez savunma sınavına giriş 
tarihinden itibaren bir ay içerisinde tezin şekilsel olarak uygunluğunun kontrolü için 
Enstitü Müdürlüğüne e-posta yoluyla teslim eder. Tez savunma sınavına giriş tarihinden 
itibaren bir ay içerisinde tezini teslim etmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.  

Tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içerisinde tezini teslim eden 
öğrenciye, tezin şekilsel kontrolünün tamamlanması ile ciltlenmiş üç adet tez ve 
mezuniyet için gerekli diğer belgelerin hazırlanması için en fazla bir ay süre daha verilir. 
Bu süre içinde mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.  

Bu süreçte tezlerin şekilsel kontrolünde görevlendirilen Tez Kontrol Komisyonu Üyelerinin 
görevleri ve sorumluklarıyla öğrencinin görev ve sorumlulukları ile azami süreler aşağıda 
belirlenmiştir. Belirlenen süreler içerisinde belirlenen işlemler tamamlanmadığı takdirde 
öğrencinin ilişiği kesilir.  

Enstitüye teslim edilen tezlerin şekilsel kontrollerini yapmak ve raporlamak üzere 
oluşturulacak Tez Kontrol Komisyonu Üyelerinin belirlenmesinde Enstitü Müdürü yetkilidir.  

TEZ KONTROL KOMİSYONU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI 

1- Enstitü Müdürlüğünce kendisine e-posta yoluyla pdf olarak gönderilen tezin şekilsel 
kontrollerini en geç 5 günde tamamlar ve yine kendisine gönderilen e-postada o tez 
için atanmış raportöre Word dosyası olarak gönderir.  Komisyon kontrolleri 
yaparken, enstitünün web sitesinde yayınlamış olduğu Tez Yazım Kılavuzu ve Tez 
Yazım Kontrol Listesi’ni esas alacaktır.  

2- Her tezin raportörü, komisyon üyelerinden gelen raporları inceleyerek herkesin 
yazdığı ortak hataları birleştirerek tek bir rapor haline getirir ve öğrenciye iletilmek 
üzere ebe@ogu.edu.tr veya ebeortak@gmail.com adresi üzerinden enstitüye teslim 
eder. Öğrencinin kendisine gönderilmez. Tüm yazışmalar enstitü kanalıyla yapılır.   

3- Öğrenciye rapordaki düzeltmeleri yapması için 4 gün süre verilir. 4 günün sonunda 
düzeltmeleri yapıp göndermeyen öğrencinin kaydı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca azami sürede Tezinizi teslim 
etmediği için silinir.  

4- Rapora göre düzeltmeleri yapıp 4 gün içinde ebe@ogu.edu.tr veya 
ebeortak@gmail.com adresi üzerinden enstitüye gönderen öğrencinin tezi ilgili 
raportöre gönderilir ve düzeltmelerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmesi istenir. 
Raportör inceleme sonucunu 2 gün içinde enstitüye bildirir.  Düzeltmeler 
tamamlanmışsa öğrenciye baskıya vermesi için enstitü tarafından bildirimde 
bulunulur, aksi halde düzeltmeleri tamamlaması için ikinci kez 3 gün süre verilir ve 
bu durum öğrenciye enstitü tarafından bildirilir.  

Üçüncü günün sonunda düzeltmeleri teslim etmeyen ya da rapordaki düzeltmeleri 
yapmayan veya eksik yapan öğrenciye yeni bir süre verilmez ve Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca azami sürede tezinizi 
teslim etmediği için öğrencinin kaydı silinir. Bu aşamada ilgili rapörtor, öğrencinin 
hangi düzeltmeleri yapmadığını veya neleri eksik yaptığını bir rapor ile enstitüye 
bildirmek zorundadır.   



5- Tez Kontrol Komisyonu üyeleri, işi yapmak için yukarıda kendilerine verilen süreleri 
asla geçemezler. Öğrencilerin azami süreyi aşmaları söz konusu olduğundan dolayı, 
söz konusu azami sürelerde işi bitirmeyen komisyon üyeleri ve raportör için gerekli 
yasal işlemler yapılır.  

6- Öğrencinin, şekilsel kontrol için ilk gönderdiği veya sonraki düzeltmeleri tamamlayıp 
gönderdiği aşamalarda tezin şekilsel olarak uygun olduğu tespit edildikten sonra 
öğrenciye tezini ciltleterek tüm evraklarla birlikte Enstitüye teslim etmek üzere en 
fazla 7 gün süre verir. 7 günün sonunda tezini ve tüm belgelerini imzalanmış olarak 
enstitüye teslim etmemişse; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim ve 
Öğretim Yönetmeliği uyarınca azami sürede tezinizi teslim etmediği için öğrencinin 
kaydı silinir.  

	

	

	

	

	


