
TEZ SAVUNMA SINAVI İŞ AKIŞI

Savunma Sınavı Jürisi Öğrenci ve DanışmanAna Bilim Dalı
Enstitü Yönetim 
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Oğrenci işleri MEZUNİYET 
İŞLEMLERİNİ BAŞLATIR

Savunma sınavı 
Ana Bilim dalı başkanlığının 

organizasyonunda yapılır.

Sınav günü tez savunma sınav 
tutanagı̆nın (22.FORM) ilgili 
alanları öğrenci/danışman 
gözetiminde Ana Bilim dalı 

sekreterligĭ tarafından 
hazırlanır. 22.FORM' u jur̈iye 
ait olan kısımları (savunma 
sınavı tutanagı̆  bölümü) b̈oş 

bırakılır.

Sınav jur̈i uÿeleri kendilerine iletilen tez bireysel
degĕrlendirme raporunu (23.FORM) sınavdan on̈ce 

bizzat hazırlar ve sınav günü jüri başkanına teslim eder.

22.FORM
13 ve 23FORM 
Ana Bilim dalı 
başkanlıgı̆na 

verilir.

EYK 
konuyu karara

 bağlar.

Yazı işleri konuyu 
EYK gündemine alır.

Sınav, tez çalışmalarının sunulması ile başlar ve daha 
sonra soru-cevap bölümüne geçilir, toplamda 60 

dakikadan az olamaz.

  DÜZELTME

Yazı işleri EYK kararını yazar.
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Sınav 
sonunda 

verilen karar 
22.FORM ma

işlenir.

Karar ne olursa olsun Ana 
Bilim dalı başkanlığı sınav 

evrakını en geç 3 gün içinde 
üst yazı ekinde enstitüye 

iletir.

Öğrencinin 
Enstitü ile 

ilişiği kesilir.

RET

Düzeltmeler öğrenciye yazılı olarak bildirilir.
YL için 3 ay, DR için 6 ay süre verilir. 

Süresi içinde aynı jüri ile sınav tekrarlanır.

Varsa küçük düzeltmeler 

yapılır, Tez son kontrol 

Formu (24.FORM) 
doldurarak imzalanır.

Tezin c i l t le nm e m iş 
son hali enstitü tez 

kontrol personeline 
kontrol ettirilerek 
24.FORM onaylatılır.

24.FORM
onaylandı 

mı?

  EVET

  KABUL 

DÜZELTME
İSTENEBİLİR

Ciltleme işlemi yapılır. 
3 nüsha ciltli tez kopyası 
ve imzaları tamamlanan 
enstitüye teslim edilir.

X : Görevi üstlenen kişilerin harcadığı zamanları dakika cinsinden ifade etmektedir.
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