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Sosyal Bilimler Enstitüsü 

 

TEZ SAVUNMA SINAVI  

(YÜKSEK LİSANS/ DOKTORA) 

UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

 

  Enstitümüz 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi Yüksek Lisans/Doktora Tez Savunma  

Sınavları mevcut COVİD-19 salgını önlemleri nedeniyle uzaktan eğitim yöntemi ile yapılacak olup;  aşağıda 

belirtilen usul ve esaslara göre yürütülecektir. 

 

Sınavda kullandığınız web tarayıcısı ile ilgili ya da güncellemelerden kaynaklı bağlantı problemi 

yaşamamak adına mevcut sistem en iyi şekilde Windows Edge tarayıcısı ya da eski tip Internet Explorer 

tarayıcılarında çalışmaktadır. Sınav öncesi bu tarayıcıların bilgisayarınızda yüklü olmasında fayda 

bulunmaktadır. 

 

 

A. SINAV TAKVİMİ : 

 

Sınavı  Tarihleri  04 Mayıs – 31 Temmuz 2020 

Sınav Şekli KUZEM Üzerinden Video konferans  

 

B. TEZ SAVUNMA SINAVI BAŞVURU ve JÜRİ  İŞLEMLERİ:  

 

1. Tez savunma sınavına girme şartlarını yerine getiren öğrenci danışman öğretim üyesine tez taslağını 

teslim edecek ve tezin savunabilir görüşü üzerine Anabilim Dalı Başkanlığı üzerinden sınav tarihinden 

en az 15 gün önce “Tez Savunma Jüri Öneri Formu”nu Enstitümüze EBYS üzerinden iletecektir.( Tez 

Savunma Jüri Öneri Formu için TIKLAYINIZ.) 

 

2. Görevlendirme yazısı kurum içi jüri üyelerine EBYS üzerinden, kurum dışı jüri üyelerine mail 

adreslerine e-imzalı şekilde gönderilecektir.  

 

3. Tez taslakları ve intihal raporu; danışman öğretim üyesi aracılığı ile jüri üyelerine mail yoluyla 

bildirilecektir. 

 

4. Sınavların KUZEM sistemi üzerinden düzenlenmesi, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından 

Danışman Öğretim Üyesi  sorumludur. Görevlendirme yazılarının jüri üyelerine tevdi edilmesini 

takiben danışman öğretim üyesi diğer jüri üyelerini  ve öğrenciyi sınav hakkında bilgilendirir.  

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1NdUlWtcI5NgRejgwGHEcoJxMMcI_j9wA


C. TEZ SAVUNMA SINAV İŞLEMLERİ 

 

1. Sınav KUZEM sistemi kullanarak ve kayıt altına alınarak gerçekleştirilir.  

 

2. Öğrenci savunma sınavın tarih saat ve bağlantı adresi için danışman öğretim üyesi ile iletişime geçerek 

bilgi alır. Belirtilen tarihte sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır. 

 

3. Öğrenci sınava başlamadan önce kullanılacak materyal ile ilgili danışman öğretim üyesinden bilgi alır. 

 

4. Öğrenci, sınavın yapılacağı sanal sınıfa en az 10 dakika önceden giriş yapmak zorundadır. Bu süre 

öğrencinin sınava katılacağı ortamın kontrolü için kullanılacağından süreye uyulmaması durumunda 

öğrenci sınava giremez, sanal sınıftan çıkarılır.  

 

5. Öğrenci sınava kendi belirleyeceği internet bağlantısı güvenilir kamerası ve mikrofonu çalışan bir 

bilgisayar (Öğrencinin sanal sınıfa katılımını sağlayacak) ve kamerası çalışan internet bağlantısı ve 

Adobe Connect Pro uygulaması yüklü bir cep telefonu eşliğinde, sessiz ve yalnız bir ortamda katılmak 

zorundadır. Ortamın ve bilgisayarın hazırlanması ve koşulların sınav esnasında korunması öğrenci 

sorumluluğundadır. Sınav koşullarının uygunluğu sınav başlamadan önce gözetmen tarafından 

öğrencinin kamera bağlantısı üzerinden kontrol edilir. Sınav esnasında jüri başkanı/danışman veya 

gözetmen ortamın sınav koşullarına uymadığına karar verdiğinde sınav durdurulur ve öğrencinin 

başarısı sınav durdurulana kadar olan kısımda verdiği cevaplar üzerinden gerçekleştirilir. 

 

6. Jüri Başkanı, jüri üyelerini ve aday öğrenciyi sisteme giriş yaptıktan sonra mikrofon ve kameralarını 

kullanabilmeleri için sunucu olarak yetkilendirir. Sınav, aday ve jüri üyeleri sistem üzerinden 

kameralarını aktif ederek, yüz yüze ve soru-cevap yöntemiyle gerçekleştirilir.  

 

7. Sınavın 3 kez, aralıklı olarak 5’er dakika ya da toplamda 15 dakikanın üzerinde her ne sebeple olursa 

olsun kesintiye uğraması durumunda, öğrencinin sınavı sona erer ve değerlendirmesi cevap verdiği 

kısım üzerinden yapılır.  

 

8. Sınav, jüri başkanı “sınav sona erdi” cümlesiyle sona erer.  

 

9. Jüri üyeleri adayı sözlü olarak değerlendirir. Bu değerlendirme sonuçları sınav tutanağı üzerinden kayda 

geçirilir.  

 

10. Jüri üyeleri, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre nihai sonucu belirler. Jüri üyeleri Tez Savunma 

Sınavı Tutanağı ve Kişisel Tez Değerlendirme Formunu imzalar ve fotoğrafını çekerek ya da taranmış 

versiyonunu sisteme yükler. Danışman öğretim üyesi jürilerinin imzalı tutanak formlarını ABD 

başkanlığına elektronik ortamda gönderir. ABD başkanlığı sınav sonuçlarını enstitüye bildirir.  

 

Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu  için TIKLAYINIZ. 

Kişisel Tez Değerlendirme  Formu  için TIKLAYINIZ.  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1bBVi5LLL2dpQ-oAx-A304RtG4jjepzkY
https://drive.google.com/open?id=12Vym_CviyCbYjp0HfhQ49jITWE6jAx9y

