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1. BAŞVURU VE SAVUNMA SINAV TARİHLERİ  

 

- TEZ/PROJE 
- DOKTORA YETERLİK 
- TEZ ÖNERİSİ 
- TEZ İZLEME 

BAŞVURULARIN SON TARİHİ 

27 MAYIS 2022 

- TEZ/PROJE 

- DOKTORA YETERLİK 
- TEZ ÖNERİSİ 
- TEZ İZLEME 

SINAVLARIN SON TARİHİ 
 

01 TEMMUZ 2022 

- SEMİNER SUNUMLARI 16-20 MAYIS 2022 
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2. ONEDRIVE BAĞLANTILARI  

 

Kayıtlı Olunan Program Alanı 
Tez Kabul Görevli Kişi  OneDrive 

Bağlantısı 

HUKUK (Tezli Yüksek Lisans Programları) 

ARŞ.GÖR. ALİ RIZA SOLMAZ 
aliriza.solmaz@kocaeli.edu.tr 

 
 
 

 

FEN EDEBİYAT (Tezli Yüksek Lisans 
Programları) 

EĞİTİM (Tezli Yüksek Lisans Programları) 

SOSYAL HİZMET (Tezli Yüksek Lisans 
Programları) 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER (Tezli Yüksek 
Lisans Programları) ARŞ.GÖR. HANDE YÜKSEL 

hande.yuksel@kocaeli.edu.tr 

 

HAVACILIK (Tezli Yüksek Lisans Programları) 

GÜZEL SANATLAR ve DEVLET KONSERVATUVARI 
(Tezli Yüksek Lisans Programları) 

ARŞ.GÖR. AYBÜKE ŞİMŞEK 
aybuke.simsek@kocaeli.edu.tr 

 
 

 KADIN ÇALIŞMALARI, SOSYOLOJİ ve İÇ 
MİMARLIK (Tezli Yüksek Lisans Programları) 

TURİZM, DENİZCİLİK ve İLETİŞİM (Tezli 
Yüksek Lisans Programları) 

İLAHİYAT ve SPOR  (Tezli Yüksek Lisans 
Programları) 

TEZSİZ Yüksek Lisans Programları 
İkinci Öğretim (İ.Ö) ve Uzaktan Eğitim (UE) 

NİLÜFER SARI 
nilufer.sari@kocaeli.edu.tr  

 

DOKTORA PROGRAMLARI 
ZEKERİYA ÜLGÜR 

zekeriya.ulgur@kocaeli.edu.tr 
 

 
 
 
 
 
  

Dosya Yükle 

Dosya Yükle 

Dosya Yükle 

Dosya Yükle 

Dosya Yükle 

mailto:aliriza.solmaz@kocaeli.edu.tr
mailto:hande.yuksel@kocaeli.edu.tr
mailto:aybuke.simsek@kocaeli.edu.tr
mailto:nilufer.sari@kocaeli.edu.tr
mailto:zekeriya.ulgur@kocaeli.edu.tr
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EvokgOkimnNFmN95CMAGAskBhSO8sswCmlEkVuN1jzib2w
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EmZ_PW8dVyFHrqaDElU4KoABgtoDtBEXy7zoGFsR_7yfdA
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EobsjJP-t2ZNt9pHOOqc3IkBnjTUqGp-myvUuLoDO-odgg
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EgxoA2zc9AVDjY0eMV0xVUwB80LWQEE7SrwsEtKqbibmCg
https://kocaeliuzem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sosbil_uzem_education/EmOwbNB8jQhIr2eaxi4i01ABHBuUIgIppK6SEsXp3X57Aw
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3. YÜKSEK LİSANS  PROGRAMLARI  

3.1. Tez Teslimleri  

 

Tezini teslim edecek olan öğrencilerimiz 27 MAYIS 2022 tarihine kadar aşağıdaki işlemleri 

yaparak tezlerinin teslim işlemini gerçekleştirebilirler: 

 

1 Adet Tez Teslim Formu (http://sbe.kocaeli.edu.tr/yukseklisansFormlar.php) 

1 Adet Tez (PDF formatında ve akademik yazım kılavuzuna göre hazırlanmış olması gerekmektedir.) Yazım kılavuzu 

http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/akadamik-yazim- klavuzu.pdf adresinde yer almaktadır. 

1 adet Makale veya Bildiri (elektronik bildiri de dahil). Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği'nin 24/2 maddesi "Yüksek lisans tezinin teslim edilebilmesi ve tez sınavına girilebilmesi için, yüksek lisans 

eğitim sürecinde, hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makale veya sunulmuş bir bildiri 

gerekir." gereğince, “yayımlanmış derginin künye sayfaları, yayınevinin yer aldığı sayfa, içindekiler sayfası ile 

yayımlanan tam metin (pdf formatında)” veya “sunulmuş bildiriler için, katılım belgesi tez ile birlikte teslim edilmesi 

gerekmektedir.” 

Tez-Makale/bildiri (Elektronik bildiri dahil) belirtilen hususlara göre yukarıdaki tabloda yer alan OneDrive bağlantısına 

yüklenmesi gerekmektedir. 

Yönetmelik gereği her öğrencimizin en az 4 (dört) seminer sunumunu izlemesi gerekmektedir. Seminer sunumları      

16-20 MAYIS 2022 tarihinde Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarının panolarında ve Enstitü web sayfalarında 

yayınlanacaktır. Sunumlar, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarının belirleyeceği yöntemle yüz yüze veya Microsoft 

Teams üzerinden (çevrimiçi) yapılabilecektir. Seminer sunumlarını izleyen öğrencilerimizin öğrenci numarası&isim listeleri 

seminer dersini veren öğretim üyesi tarafından Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarına EBYS üzerinden bildirilecektir. 

Daha önce 4 seminer sunumu izleyen öğrencilerimizin yeniden bu işlemi yapmalarına gerek bulunmamaktadır. 

 

Tezler ve Bildiri/Makaleler PDF formatında, tez için dosya adı Öğrenci No – (Tez) – (e-mail adresi), Bildiri/Makaleler 

için Öğrenci No – (Bildiri/Makale), şeklinde isimlendirilerek kayıtlı olunan programın yukarıdaki tabloda yer alan 

OneDrive bağlantısına yüklenmelidir. 

http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/akadamik-yazim-klavuzu.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/akadamik-yazim-klavuzu.pdf
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Tez Teslim Formları öğrenci tarafından ilgili alanlar doldurulup imzalandıktan sonra danışmana elden veya e- posta ile 

verilecektir. Danışman tez teslim formunu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığına elden veya EBYS üzerinden 

göndermesi gerekmektedir. 

Tez savunma sınav tarihleri ve jüri üyeleri, Danışmanın önerisi ve Anabilim/Anasanat dalı kurulu tarafından 

belirlenecek ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanacaktır. 

Tez savunma sınavları, onaylanan sınav tarihi ve saatinde jüri üyelerince ister yüz yüze, ister hibrit istenilirse çevrimiçi 

(microsoftteams üzerinden) yapılabilecektir. 

Tez savunma sınavları en geç 01 TEMMUZ 2022 tarihine kadar yapılmalıdır.
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3.2. Tez Teslimleri (Düzeltme Alan Öğrenciler İçin)  

 
2021/2022 Güz veya Bahar yarıyılında tez/proje savunma sınavına girip düzeltme alan öğrencilerimizin tezlerini 

yeniden teslim ederek en geç 3 ay içerisinde ikinci tez savunma sınavına girmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki 

öğrencilerimiz aşağıdaki işlemleri yaparak tezlerinin teslim işlemini gerçekleştirebilirler: 

1 Adet Tez Savunma Sınav Tarihi Belirleme Formu (http://sbe.kocaeli.edu.tr/yukseklisansFormlar.php 

1 Adet Tez (PDF formatında ve akademik yazım kılavuzuna göre hazırlanmış olması gerekmektedir.) Yazım 

kılavuzu http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/akadamik-yazim- klavuzu.pdf adresinde yer almaktadır. 

1 adet Makale veya Bildiri (elektronik bildiri de dahil). Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği'nin 24/2 maddesi "Yüksek lisans tezinin teslim edilebilmesi ve tez sınavına girilebilmesi için, yüksek 

lisans eğitim sürecinde, hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makale veya 

sunulmuş bir bildiri gerekir." gereğince, “yayımlanmış derginin künye sayfaları, yayınevinin yer aldığı sayfa, 

içindekiler sayfası ile yayımlanan tam metin (pdf formatında)” veya “sunulmuş bildiriler için, katılım belgesi tez 

ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.” 

Tezler ve Bildiri/Makaleler PDF formatında, tez için dosya adı Öğrenci No – (Tez) – (e-mail adresi), 

Bildiri/Makaleler için Öğrenci No – (Bildiri/Makale) şeklinde isimlendirilerek kayıtlı olunan programın yukarıdaki 

tabloda yer alan OneDrive bağlantısına yüklenmelidir. 

Tez Savunma Sınav Tarihi Belirleme Formları öğrenci tarafından ilgili alanlar doldurulup imzalandıktan sonra 

danışmana elden veya e-posta ile verilecek ve danışman tarafından sınav tarihi ve saati belirlenerek 

Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığına elden veya EBYS üzerinden gönderilecektir. Anabilim/Anasanat Dalı 

Başkanlıkları da üst yazı ile Enstitüye göndermelidir. 

Tez savunma sınavları, onaylanan sınav tarihi ve saatinde jüri üyelerince ister yüz yüze, ister hibrit, istenilirse 

çevrimiçi (microsoftteams üzerinden) yapılabilecektir. 

 

Düzeltme alan öğrenciler için ikinci tez savunma sınavları ilk savunma sınav tarihinden itibaren en geç 3 ay 

içerisinde yapılmalıdır.

http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/akadamik-yazim-klavuzu.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/akadamik-yazim-klavuzu.pdf
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3.2. Proje Teslimleri  

 

 
Projesini teslim edecek olan öğrencilerimiz 27 MAYIS 2022 tarihine kadar aşağıdaki işlemleri yaparak projelerinin 

teslim işlemini gerçekleştirebilirler: 

 

1 Adet Proje Teslim Formu (http://sbe.kocaeli.edu.tr/yukseklisansFormlar.php) 

1 Adet Proje  (PDF formatında  Akademik yazım kılavuzuna göre hazırlanmış olması gerekmektedir.) Yazım kılavuzu 

http://sbe.kocaeli.edu.tr/ adresinde yer almaktadır. 

 

Projeler PDF formatında, dosya adı Öğrenci No – (Proje) – (e-mail adresi) şeklinde isimlendirilerek kayıtlı olunan 

programın yukarıdaki tabloda yer alan OneDrive bağlantısına yüklenmelidir. 

 

Proje Teslim Formları öğrenci tarafından ilgili alanlar doldurulup imzalandıktan sonra danışmana elden veya e-posta 

ile verilecek ve danışman tarafından EBYS üzerinden ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı’na iletilmesi 

gerekmektedir. Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıkları da üst yazı ile Enstitüye göndermelidir. 

 

Proje savunma sınavları, Anabilim Dalı Başkanlığının belirleyerek ilan edeceği tarih, saat ve yerde; danışmanın 

gözetiminde katılımcılara açık bir şekilde, ister yüz yüze, ister hibrit, istenilirse tamamen çevrimiçi (microsoftteams 

üzerinden) yapılabilecektir. 

 

Tezsiz ikinci öğretim ve uzaktan öğretim yüksek lisans programlarında proje savunma sınavına girecek öğrencinin 60 

AKTS kredi değerini başardığını, savunma sınavına girmeden önce danışmanına bildirmesi gereklidir. 60 AKTS kredi 

değerini başaramayan öğrenci proje savunma sınavına giremez. 

Proje savunma sınavları en geç 01 TEMMUZ 2022 tarihine kadar yapılmalıdır. 

 
 
 
 
 

http://sbe.kocaeli.edu.tr/yukseklisansFormlar.php
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/yLisansForm/projeteslimformu.docx
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/akadamik-yazim-klavuzu.pdf


9 

 

 

 

 

 

4. DOKTORA/SANATTA YETERLİK PROGRAMLARI 

4.1. Tez Teslimleri  

 

Tezini teslim edecek olan öğrencilerimiz 27 MAYIS 2022 tarihine kadar aşağıdaki işlemleri yaparak tezlerinin teslim 

işlemini gerçekleştirebilirler: 

1 Adet Tez Teslim Formu (http://sbe.kocaeli.edu.tr/doktoraFormlar.php) 

1 Adet Tez (PDF formatında ve akademik yazım kılavuzuna göre hazırlanmış olması gerekmektedir.) Yazım kılavuzu 

http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/akadamik-yazim- klavuzu.pdf adresinde yer almaktadır. 

a. (2018-2019 Güz yarıyılı ve daha sonra tez önerisine kayıt yaptıran öğrenciler için) Sosyal Bilimler alanlarında 

(anasanat dalları hariç olmak üzere) öğrencinin doktora tezinin teslim edilebilmesi ve savunma sınavına 

girilebilmesi için, doktora eğitimi sürecinde, Doktora tezi ile ilgili alanda ULAKBİM tarafından taranan 

ulusal hakemli dergilerde veya uluslararası alan indekslerinde taranan dergilerde yayımlanmış veya 

yayına kabul edilmiş, en az bir adet makale ve ulusal/uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster 

hariç) tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayınlanmış çalışması 

olması gerekir. 

 b. (2018-2019 Güz yarıyılı ve daha sonra tez önerisine kayıt yaptıran öğrenciler için) Sanatta yeterlik çalışması 

veya tezinin teslim edilebilmesi ve savunma sınavına girilebilmesi için, sanatta yeterlik eğitimi sürecinde, 

ilgili anasanat dalının doçentlik başvuru ölçütlerine uygun indekslerde taranan dergilerde en az bir adet 

yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş makale ve güzel sanatlar için özgün sanat eserleri tasarımlar yada 

yorum çalışmalarıyla en az bir kişisel ve beş karma etkinlikte (sergi, bienal, sanatsal gösteri, dinleti, 

festival, gösterim) bulunması gerekir. 

“yayımlanmış derginin künye sayfaları, yayınevinin yer aldığı sayfa, içindekiler sayfası ile yayımlanan tam 

metin (pdf formatında)” ve “sunulmuş bildiriler için, katılım belgesi tez ile birlikte teslim edilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca sanat alanları için sergi, bienal, sanatsal gösteri, dinleti, festival, gösterim bilgileri 

tez ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir” 

Yönetmelik gereği her öğrencimizin en az 4 (dört) seminer sunumunu izlemesi gerekmektedir. Seminer 

sunumları 16-20 MAYIS 2022 tarihinde Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarının panolarında ve Enstitü web 

sayfalarında yayınlanacaktır. Sunumlar, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarının belirleyeceği yöntemle 

yüz yüze veya microsof tteams üzerinden (çevrimiçi) yapılabilecektir. Seminer sunumlarını izleyen 

öğrencilerimizin öğrenci numarası&isim listeleri seminer dersini veren öğretim üyesi tarafından EBYS 

http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/akadamik-yazim-klavuzu.pdf
http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/akadamik-yazim-klavuzu.pdf
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üzerinden ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı’na iletilmesi gerekmektedir. Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıkları da 

üst yazı ile Enstitüye göndermelidir. Daha önce 4 seminer sunumu izleyen öğrencilerimizin yeniden bu işlemi 

yapmalarına gerek bulunmamaktadır. 

Tezler ve Bildiri/Makaleler PDF formatında, tez için dosya adı Öğrenci No – (Tez) – (e-mail adresi) ve Bildiri/Makaleler 

için ise Öğrenci No – (Bildiri/Makale),şeklinde isimlendirilerek kayıtlı olunan programın yukarıdaki tabloda yer alan 

OneDrive bağlantısına yüklenmelidir. 

Tez Teslim Formları öğrenci tarafından ilgili alanlar doldurulup imzalandıktan sonra danışmana elden veya e- posta ile 

verilecek ve danışman tarafından EBYS ile ilgili Anabilim/Anasanat Dalına gönderilecektir. 

Tez savunma sınav tarihleri ve jüri üyeleri, Danışmanın önerisi ve Anabilim/Anasanat dalı kurulu tarafından belirlenerek 

ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanacaktır. Tez savunma sınavları, onaylanan sınav tarihi ve saatinde jüri 

üyelerince ister yüz yüze, ister hibrit, istenilirse çevrimiçi (Microsoft teams üzerinden) yapılabilecektir. 
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4.2. Doktora/Sanatta Yeterlik Yeterlik Sınavı Başvuruları  

 

Doktora/Sanatta Yeterlik Yeterlik Sınavına girecek olan öğrencilerimiz 27 MAYIS 2022 tarihine kadar aşağıdaki 

işlemleri yaparak başvuru işlemini gerçekleştirebilirler. 

 

1 Adet Yeterlik Başvuru Formu (http://sbe.kocaeli.edu.tr/doktoraFormlar.php) 

 

Yeterlik Başvuru Formları öğrenci tarafından ilgili alanlar doldurulup imzalandıktan sonra danışmana elden veya e-

posta ile verilecek ve danışman tarafından EBYS ile ilgili Anabilim/Anasanat Dalına gönderilecektir. 

 

Yeterlik sınavına daha önce girip başarısız olan öğrenciler tarafından “Yeterlik Savunma Sınav Tarihi Belirleme 

Formu”* doldurulup imzalandıktan sonra danışmana elden veya e-posta ile verilecek ve danışman tarafından EBYS ile 

ilgili Anabilim/Anasanat Dalına gönderilecektir. Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıkları da üst yazı ile Enstitüye 

göndermelidir.  

 

Doktora Yeterlik Sınav tarihleri ve jüri üyeleri, Danışmanın önerisi ve Anabilim/Anasanat dalı kurulu tarafından 

belirlenecek ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanacaktır. Doktora Yeterlik sınavları, onaylanan sınav tarihi ve 

saatinde jüri üyelerince ister yüz yüze, ister hibrit, istenilirse çevrimiçi (Microsoft Teams üzerinden) yapılabilecektir. 

 

Doktora/Sanatta Yeterlik sınavları en geç 01 TEMMUZ 2022 tarihine kadar yapılmalıdır. 

 
  

http://sbe.kocaeli.edu.tr/doktoraFormlar.php
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4.3. Tez Önerisi Başvuruları  

 
 
Doktora Tez Önerisi sınavına girecek olan öğrencilerimiz 27 MAYIS 2022 tarihine kadar aşağıdaki işlemleri yaparak 

başvuru işlemini gerçekleştirebilirler: 

1 Adet Tez Önerisi Başvuru Formu (http://sbe.kocaeli.edu.tr/doktoraFormlar.php) 

 

Tez Önerisi Başvuru Formları öğrenci tarafından ilgili alanlar doldurulup imzalandıktan sonra danışmana elden veya 

e-posta ile verilecek ve danışman tarafından EBYS ile ilgili Anabilim/Anasanat Dalına gönderilecektir. 

Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıkları da üst yazı ile Enstitüye göndermelidir.  

 

Tez çalışmalarının tamamını içeren PDF formatındaki dosya öğrenci tarafından yukarıdaki tabloda yer alan OneDrive 

bağlantısına Öğrenci No – (Öneri)– (e-mail adresi) şeklinde isimlendirilerek yüklenmelidir. Ayrıca öğrencinin, 

danışman ve tez izleme jüri üyelerine de elden veya e-posta ile vermesi gerekmektedir. 

 

Tez Önerisi sınavları, danışmanın veya anabilim/anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği ve onaylanan sınav tarihi ve 

saatinde jüri üyelerince ister yüz yüze, ister hibrit, istenilirse çevrimiçi (Microsoft Teams üzerinden) yapılabilecektir. 

 

Tez Önerisi sınavları en geç 01 TEMMUZ 2022 tarihine kadar yapılmalıdır.
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4.4. Tez İzleme Başvuruları  

 
 
 

Doktora Tez İzleme sınavına girecek olan öğrencilerimiz 27 MAYIS 2022 tarihine kadar aşağıdaki işlemleri yaparak 

başvuru işlemini gerçekleştirebilirler: 

1 Adet Tez İzleme Başvuru Formu (http://sbe.kocaeli.edu.tr/doktoraFormlar.php) 

 

Tez İzleme Başvuru Formları öğrenci tarafından ilgili alanlar doldurulup imzalandıktan sonra danışmana elden veya 

e-posta ile verilecek ve danışman tarafından EBYS ile ilgili Anabilim/Anasanat Dalına gönderilecektir. 

Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıkları da üst yazı ile Enstitüye göndermelidir.  

 

Tez çalışmalarının tamamını içeren PDF formatındaki dosya öğrenci tarafından yukarıdaki tabloda yer alan 

OneDrive bağlantısına Öğrenci No – (İzleme) – (e-mail adresi) şeklinde isimlendirilerek yüklenmelidir. Ayrıca öğrenci, 

danışman ve tez izleme jüri üyelerine de elden veya e-posta ile vermesi gerekmektedir. 

 

Tez İzleme sınavları, danışmanın veya anabilim dalı başkanlığının belirleyeceği ve onaylanan sınav tarihi ve saatinde 

jüri üyelerince ister yüz yüze, ister hibrit, istenilirse çevrimiçi (Microsoft Teams üzerinden) yapılabilecektir. 

Tez İzleme sınavları en geç 01 TEMMUZ 2022 tarihine kadar yapılmalıdır. 
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5. TEZ/PROJE,YETERLİK,ÖNERİ/İZLEME VE SAVUNMA SINAVLARI 

 

 

Tez/Proje savunma sınavları, Doktora Tez İzleme, Tez Önerileri, Yeterlilik sınavları gibi karşılıklı görüşme 

ve sunum gibi faaliyetleri gerektiren çalışmaların tümü yüz yüze, hibrit veya (çevrimiçi) Microsoft Teams 

programı kullanılarak canlı ve kayıt alınarak yapılmalıdır. Sınavların çevrimiçi yapılması durumunda öğrenci 

danışmanı kendi UZEM sayfasında Yüksek Lisans Tez/Proje veya Doktora Tez, Öneri, Yeterlik için Microsoft Teams 

programına tarih, saat ve ilgili sınav başlığını girerek link oluşturarak ve diğer jüri üyeleri ve öğrenci ile 

paylaşabilir. Bu etkinliklerin tümü danışmanın organizasyonu ve kontrolünde yapılmalıdır. 

 

6. SEMİNER SUNUM VE İZLEYİCİ KATILIMLARI  

Seminer sunumları, 16-20 MAYIS 2022 tarihleri arasında tüm lisansüstü öğrencilerine açık bir şekilde 

Yüz Yüze veya Microsoft Teams üzerinden sunulması gerekmektedir. Sunumların çevrimiçi yapılması 

durumunda seminer dersini veren öğretim üyesi UZEM sayfasında Seminer sunumu için Seminer Sunum 

tarihlerinden en az 1 hafta önce kendisinden seminer dersi alan öğrencileri için tarih, saat ve ilgili sunum 

başlığını girerek link oluşturacak ve bu linki öğretim üyesi EBYS üzerinden Anabilim/Anasanat Dalına bildirecek 

ve Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı da yine EBYS üzerinden Enstitü’ye bildirecektir.  

Sunum tarihleri Anabilim/Anasanat Dalı panolarında ve Enstitü web sayfasında ilan edilecektir. Seminer 

sunumuna izleyici olarak katılan öğrenciler sunum esnasında mesaj ekranına Öğrenci No – Ad Soyad şeklinde 

bilgilerini yazmaları gerekmektedir. Seminer dersini veren öğretim üyesi de mesaj ekranındaki bu bilgileri ekte yer 

alan excel tablosuna aktararak ve listeyi Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığına bildirmelidirler. Anabilim/Anasanat 

Dalı Başkanlıkları da tüm seminer sunum listesini Enstitüye EBYS üzerinden göndermelidir. 

Tez savunma sınavına girecek öğrencilerin eğitim/öğretim süreleri içerisinde en az 4 lisansüstü öğrenci 

seminer sunumlarına izleyici olarak katılmaları gerekmektedir. 4 adet seminer sunumu izlemeyen öğrenciler tez 

savunması yapamayacaklardır.  
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7. DOKTORA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULUP İMZALANMASI 

 

Sınavların çevrimiçi (teams) üzerinden yapılması durumunda doktora değerlendirme formları teams 

üzerinden imzalanmalıdır. Teams üzerinden imzalamasında teknik zorluk yaşanması durumunda, 

formdaki ilk 7 madde öğrenci tarafından doldurulup tüm jüri üyelerine (danışman dahil) e-mail olarak 

gönderilerek dijital imza ile imzalanabilir. Her bir jüri üyesi de 8. Madde ve sonrasındaki tüm 

maddelerdeki alanları doldurmalı ve eklerde belirtildiği şekilde formu imzalamalıdırlar. Danışman öğretim 

üyesi de değerlendirme formunu (5 adet) tez savunma tutanağı ile birlikte ebys üzerinden 

anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına göndermelidir. Anabilim/anasanat dalı başkanlıkları da üst yazı ile enstitüye 

göndermelidir. 

8. DOKTORA YETERLİK SINAVLARININ YAPILIŞ ŞEKLİ  

 

Sınavların çevrimiçi (teams) üzerinden yapılması durumunda Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı tüm jüriler 

tarafından imzalandıktan sonra danışman tarafından Anabilim/Anasanat Dalına EBYS üzerinden gönderilecek ve 

Anabilim/Anasanat Dalı tarafından da Yeterlik Komitesi üyelerine EBYS üzerinden veya elden imzalatılması 

gerekmektedir. Bu imzalama işleminden sonra öğrencinin tüm sınav evrakları (yazılı ve sözlü) ve Doktora 

Yeterlik Sınav Tutanağı Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından EBYS üzerinden Enstitüye gönderilmelidir. 

“Doktora Yeterlik Yazılı Sınavı için jürideki tüm öğretim üyeleri tarafından hazırlanan sorular Word dosyası şeklinde 

öğrenciye gönderilip yine Word dosyası üzerinde cevaplanması istenilebilir. Grafik çizimi gerektiren soruların 

cevapları öğrenci tarafından boş bir A4 kağıdına çizilip daha sonra bilgisayara aktarılmalı ve ilgili sorunun cevap 

kısmına eklenmeli. Sınav esnasında öğrenci ekranını jüri üyelerine paylaşıma açmalıdır.”
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9. EKLER (TEAMS TOPLANTI AYARLARI) 

                                                                                                                 
Seminer sunumları uzaktan çevrimiçi yapılması durumunda aşağıda belirtilen görsellere göre teams ayarlarının 

yapılması gerekmektedir. Tez, proje, yeterlik, öneri ve izlemelerin ise uzaktan yapılması durumunda aşağıdaki 

görsellere göre teams ayarlarının yapılması gerekmektedir. 

 

9.1. Toplantı Planlama  
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9.2. Toplantı Düzenleme  
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9.3. Toplantı Seçenekleri Girişi  
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9.4. Toplantı Seçenekleri Düzenleme  
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9.5. Toplantı Bağlantısısın Kopyalanması  
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9.6. Paylaşılan Evrakın İmzalanması  

 

 

 
Ekranın üst kısmında yer alan denetim verme veya denetim iste butonu basılarak gelen ekranda pdf 

imzalanabilmektedir. (Bilgisayar ortamında imza atılması zor olacağından ad ve soyad da yazılabilir.) 

 
 
 
 

 


