
ONLINE TEZ SAVUNMA SINAVI EVRAKININ HAZIRLANMASI 

Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek online tez savunma sınavları  ile ilgili olarak 

tez teslim süreci hakkında öğrenci ve danışman öğretim üyesinin izlemesi gereken adımlar 

hakkında enstitümüz sayfasında ayrıntılı bir yazımız bulunmaktadır. 

Ancak bu tür sınavlarda sınav evrakının hazırlanmasında, öğrenci ve danışmanının sınav 

sonrasında bir sorun yaşamaması adına aşağıdaki paylaşıma da ihtiyaç duyulmuştur: 

Aşağıda; bir online tez savunma sınavında ihtiyaç duyulan belgeler listelenmiştir.  

Danışman öğretim  üyesinin kendisinin doldurması gereken belgeler 

1. Online Tez Onay Sayfası –Danışman 

2. Jüri Ortak Raporu 

3. Jüri Üyesi Kişisel Değerlendirme Raporu 

Jüri üyelerine sınav öncesinde  iletilmesi gereken evrak 

1. Online Tez Onay Sayfası Jüri Üyesi 

2. Jüri Üyesi Kişisel Değerlendirme Formu  

Açıklamalar 

 Online tez savunma sınavı öncesinde Tez Onay Sayfası ve Jüri Üyesi Kişisel 

Değerlendirme Formunun ilgili jüri üyelerine e-posta/kargo ile iletilmesi 

gerekmektedir. Tez Onay Sayfası online tez savunma sınavına göre düzenlenmiştir. 

Her jüri üyesi adına ayrı Tez Onay Sayfası olacaktır. 

 Bu tür sınavlarda sınav evrakının (Tez Onay Sayfaları, Tez Savunma Sınavı Jüri Ortak 

Raporu, Jüri Üyesi Kişisel Değerlendirme Raporu) doldurulması ve imzalatılmasından 

danışman sorumludur. Tez Savunma Sınavı Jüri Ortak Raporu ve Jüri Üyelerine ait 

Kişisel Değerlendirme Raporları, tez savunma sınavı tarihinden sonra 15 gün içinde 

enstitüye iletilmelidir. Bu tür resmî evrakın, sınav sonrasında bilgisayar ortamında 

mail ile enstitüye teslimi mümkün değildir.  Tez Onay Sayfaları ise mezuniyet tezi 

içine konulacaktır. (Öğrencinin tezinin YÖK Tez Merkezine yüklenecek pdf 

kopyasında ıslak imzalar olmayacaktır). 

 Tez Savunma Sınavı Jüri Ortak Raporunun sadece danışman öğretim üyesi tarafından 

doldurulması ve imzalanması yeterlidir. Ancak danışman, adayın tezi hakkında jüri 

üyelerinin görüşünü (oy birliği/oyçokluğu ile kabul, ret ya da düzeltme) Tez Savunma 

Sınavı Jüri Ortak Raporunun Sınav Tutanağı kısmında net bir şekilde ifade etmelidir. 

 Tez Savunma Sınavı Jüri Ortak Raporu ile Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi Kişisel 

Değerlendirme Raporları ıslak imzalı olarak danışman tarafından anabilim dalı 

başkanlığı üzerinden Enstitüye iletilmelidir. 
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