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KARAR NO 2020/113: Üniversitemiz Senatosunun 27.03.2020 tarihli ve 2020/80 sayılı 

kararına istinaden 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere seminer, 

doktora tez önerisi savunması, tez izleme komitesi toplantısı ve tez savunması faaliyetlerinin 

uzaktan eğitim sistemi ile yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar görüşüldü. 

Üniversitemiz senatosunun 27.03.2020 tarihli ve 2020/80 sayılı kararına istinaden 2019-

2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere seminer, doktora tez önerisi 

savunması, tez izleme komitesi toplantısı ve tez savunması faaliyetlerinin uzaktan eğitim ile 

dijital ortamda (video konferans şeklinde) ölçme ve değerlendirmeye imkan sağlayan ve 

denetlenebilir bir ortamda yapılmasına, faaliyetlerin tamamının kayıt altına alınmasına  ve bu 

süreçten danışman öğretim üyesinin sorumlu olmasına, 

Dijital ortamda (video konferans şeklinde) yapılan toplantının başında katılımcıların 

(danışman/jüri üyeleri ve öğrenci) kendilerini tanıtması, öğrenci sunumunu/savunmasını yapıp 

kendisine yöneltilen sorulara cevap verdikten sonra jürinin kendi arasında değerlendirme 

yapabilmesi için video konferanstan ayrılması, daha sonra video konferansa tekrar bağlanan 

öğrenciye jürinin açık bir şekilde kararını bildirmesine, 

Tamamı kayıt altına alınmayan sınavların kesinlikle kabul edilmeyerek geçersiz 

sayılmasına, 

 Seminer, doktora tez öneri savunması, tez izleme komitesi toplantısı ve tez savunması 

faaliyetleri sürecinde istenen belgelerin (Tez Jüri Onay Sayfası, Tez Savunma Sınav Tutanağı, 

Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu, Seminer Tutanağı,  Doktora Tez Öneri Formu, Doktora 

Tez Öneri Savunma Sınavı Tutanağı, Doktora Tez İlerleme Raporu)  uygulandığı şekliyle ıslak 

imzalı olmasına,  

Oy birliği ile karar verildi. 

 

KARAR NO 2020/114: Üniversitemiz Senatosunun 27.03.2020 tarihli ve 2020/80 sayılı 

kararına istinaden 2019-2020 eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi ile sınırlı kalmak üzere 

yeterlik sınavının bir sonraki eğitim-öğretim yılı başlangıcına kadar yapılması görüşüldü. 

Üniversitemiz senatosunun 27.03.2020 tarihli ve 2020/80 sayılı Senato Kararına 

istinaden 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi ile sınırlı kalmak üzere yeterlik 

sınavının 2020-2021 güz yarıyılı başlangıcına kadar yapılmasına oy birliği ile karar verildi.  

 

 


