
2019/2020 BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE  

  TEZ SAVUNMA SINAVI, TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA SINAVI, TEZ 

İZLEME KURUL TOPLANTILARININ YAPILMASINA İLİŞKİN 

UYGULAMA İLKELERİ 

 

1. Covid-19 salgını nedeni ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar 

döneminde uzaktan öğretim ile tez savunma sınavı, tez önerisi savunma 

sınavı, tez izleme kurul toplantıları Microsoft Teams, Skype, Zoom, Adobe 

vb gibi iletişim araçları üzerinden gerçekleştirilerek kayıt altına 

alınacaktır. 

2. Enstitü, Anabilim Dalı, Öğrenci ve Jüri üyeleri ile tüm yazışmalar 

elektronik ortamda yapılacaktır. 

3. Tüm evraklar (Tez, TİK raporu veya tez önerisi projesi)  elektronik 

ortamda Enstitüye ulaştırılacaktır. 

4. Enstitü jüri üyelerine tüm evrakı (tez, TİK raporu veya tez önerisini) e-

posta ile gönderecektir.  

5. Sınav sonrasında ıslak imza gerektiren evrak, jüri üyesi tarafından 

imzalandıktan sonra taranmış PDF çıktısı, jüri üyesi tarafından toplantıyı 

takip eden 3 iş günü içinde eposta ile öğrencinin bağlı olduğu Anabilim 

Dalı Başkanlığına iletilecektir. Anabilim Dalı Başkanı söz konusu 

evrakların hepsini EBYS üzerinden Enstitüye iletilecektir. 

6. Bu dönemde tez savunma sınavına girmek durumunda olan 

öğrencilerimizin tez savunma sınavı sonrasında Covid 19 salgını sürecinde 

tez çoğaltması uygun değildir. Üniversitemiz tez yazım kurallarına göre 

hazırladıkları tezlerini ve tez teslimi için gerekli tüm evraklarını e-

posta ile Enstitüye gönderecektir. Tez basılana kadar Enstitü arşivinde 

bulunması gereken tezler ise CD kaydı ile arşivlenecektir. CD’ye kayıt 

işlemleri Enstitü tarafından gerçekleştirilerek gerekli yerlere dağıtımı 



yapılacaktır (Öğrencilerden salgın sonrasında çoğalttıkları tezlerinin 

enstitüye teslimi istenecektir). 

7. Covid 19 salgın dönemi sürecinde; tezlerin imza sayfası her jüri üyesi 

tarafından imzalanıp taranacak ve tarama işlemleri sonunda Enstitümüzde 

birleştirilecektir. 

8. 2019/2020 güz döneminde tez sınavına girerek uzatma almış 

öğrencilerimiz için en son tez savunma tarihi 29 Mayıs 2020 tarihine kadar 

uzatılacaktır. 

9. YÖK kararları doğrultusunda; 2019-2020 akademik yılının bahar 

döneminde tez aşamasında olup yaşanan salgın nedeni ile tez çalışmasına 

devam edemeyen öğrencilerimiz, danışmanlarının onayı ve Lisansüstü 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesi kapsamında kayıt 

dondurma dilekçelerini Anabilim Dalı aracılığı EBYS üzerinden 

Enstitümüze iletebilirler.  Yanı sıra azami süresini bu dönem dolduracak 

öğrencilerimizin tez savunmaları Ağustos ayının son haftasına kadar 

gerçekleşecektir.  

Bilgi Notu: Sınav kaydı Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından CD/DVD 'ye kaydedilerek 

Enstitümüze gönderilmelidir. 

 


