
 YÜKSEK LİSANS /DOKTORA AŞAMALARI SIRASIYLA ŞÖYLEDİR;

Öğrenci tezini DanıĢmanına e*posta yoluyla iletir ve DanıĢman Benzerlik Raporuna Bakar.

DanıĢman, söz konusu teze iliĢkin benzerlik yazılım programı raporunu alır. Benzerlik oranı %20 „nin üzeri ise süreç baĢlatılmaz. Benzerlik 

oranı %20 ve altında ise öğrenci,  DanıĢmanının onayı ile jüri üyelerine, Tezini e-posta yoluyla gönderir. (Yedek Jurilerde dahil olmaküzre 

)

Öğrenci ve danıĢman yapılacak olan online tez savunması için Jüri Üyeleri ile birlikte bir savunma tarihi belirler.  Jüri üyeleri, söz konusu 

tezin kendilerine gönderildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.

Öğrenci ve danıĢmanı “Tez Savunma Sınav Formunu”  doldurmalı ve benzerlik oranı raporuyla enstitüye e- posta yoluyla iletmelidir. 

Öğrencinin Tez Savunması Sınavı Hakkında Enstitü Yönetim Kurulu karar alır ve karar alındıktan sonra öğrenci savunmaya girebilir. Enstitü sekreteri 

alınan kararı hem danıĢmana hemde danıĢmanın belirttiği Jüri Üyelerine e*posta ile iletir. 

Enstitü Sekreteri , TEZ SAVUNMASI SINAV TUTANAĞI” ve “JÜRĠ ÜYESĠ TEZ DEĞERLENDĠRME FORMLARI ilgili DanıĢmana

Sınav öncesi e*posta ile iletecektir.

Öğrenci, danıĢman ve kurum içinden tayin edilen jüri üyeleri toplantıya kendi kullanıcı adı ve Ģifrelerini kullanarak, kurum dıĢından tayin

edilen jüri üyeleri ise davet yöntemiyle toplantıya dahil edileceklerdir. 

Sınav Microsoft Teams sistemi üzerinden yapılacaktır. Danışman, toplantı baĢladığı andan itibaren „kayıt baĢlatma‟ butonunu aktif hale 

getirmelidir. Kameralar açık tutulmalıdır.

( Sınav sonucu görüntü ile veya mesaj bölümüne açıkça yazılarak kanıtlanabilir olmalıdır.) Sınav süresince kayıt iĢlemi yapılacak olup,

Ġlgili kayıt öğrencinin sınav sonucu olarak dosyasına iĢlenecektir. (Bu iĢlemler sırasında jüri üyeleri bulunduğu ortamdan katılım

sağlayacaktır. )

TEZ SAVUNMASI SINAV TUTANAĞI” ve jüri üyeleri tarafından doldurulan ilgili “JÜRĠ ÜYESĠ TEZ DEĞERLENDĠRME

FORMLARI”nı Enstitüye tez sınavını izleyen üç gün içinde e-posta ile  bildirir.

Sınavın Çevrimiçi Dijital Ortamda Uygulanması Aşama ve İşlemleri

Sınav toplantısı için gerekli internet eriĢimi, bilgisayar, mikrofon ve kamera (web cam) vb. donanımları sağlanması katılımcıların sorumluluğundadır. 

Sınav esnasında mikrofon ve kameranın açık olması zorunludur. 

Sanal sınıfın “Moderatörlük” görevini Tez DanıĢmanı yürütür. 

Sınav saatinden 15 dakika önce Tez DanıĢmanı ve Öğrenci sisteme girerek gerekli hazırlık ve kontrolleri yapar. Öğrenci sunumunu .pdf formatında hazırlar 

ve oturum baĢlamadan sisteme yükleyip hazır hale getirir

tez savunma sınavında baĢarılı olan öğrenci, tezini savunma sonrası benzerlik raporunun alınması için DanıĢmanına gönderir.

Oturum açıldıktan sonra katılımcıların oturumun kayıt altına alınmasına izin verdiklerini sözlü olarak ifade etmeleri gerekmektedir

Oturum baĢladıktan sonra öğrenci tez sunumunu yapar. Soru-cevap kısmının sunum sonrasına bırakılması teknik açıdan daha sağlıklı olacağından tavsiye 

edilir. 

Sınav değerlendirilmesi için tez danıĢmanı öğrenciyi geçici olarak oturum dıĢında bırakılabilir. Moderatör tekrar öğrenciye telefonla bilgi vererek oturuma 

geri dönmesini sağlar 

Sınavın sonra ermesini takiben her bir Jüri üyesi öğrencinin adı-soyadı, tezin konusu ve tez hakkında “BaĢarılı”,”BaĢarısız”,“Düzeltme” Ģeklinde baĢarı 

durumunu sözlü olarak kameraya karĢı ifade eder ve sınav tamamlanır. 

Sınav kaydını UZEM CD/DVD‟ ye kayıt ederek öğrencinin dosyasına konulmak üzere Enstütü‟ye gönderir.

Sürecin takibinden Tez DanıĢmanı ve Öğrenci sorumludur.

Öğrenci jüri üyelerine TEZ ONAY sayfasını kendi imkanlarıyla (posta/kargo vb.) imzalatması ve daha sonra ciltlenmiĢ halini Enstitümüze ulaĢtırması 

koĢuluyla Tez Teslim ve Mezuniyet ĠĢlemleri süreci devam edebilecektir. Tez imza sürecini tamamlayamayan öğrenciler, COVID19 Pandemisiyle ilgili 

kısıtlamaların kaldırıldığı tarihten itibaren tezlerini 1 ay içinde enstitü‟ye teslim etmeleri gerekir.

Enstitü Sekreteri , jüri Üyelerine jüri davet yazılarını hazırlayarak e*posta ile iletecektir.Enstitü Sekreteri DanıĢmana YETERLĠK

YAZILI VE SÖZLÜ TUTANAKLARINI e-posta yoluyla iletecektir.

Öğrenci, danıĢman ve kurum içinden tayin edilen jüri üyeleri toplantıya kendi kullanıcı adı ve Ģifrelerini kullanarak, kurum dıĢından tayin

edilen jüri üyeleri ise davet yöntemiyle toplantıya dahil edileceklerdir. 

Sınav Microsoft Teams sistemi üzerinden yapılacaktır.''Yeterlik Sınavı''adıyla ekip oluĢturulacak. Öğrenci kamerası açık olacak sekılde , 

yazılı sınavına burada girecek ve DanıĢman eğer isterse belirlediği bir yada birkaç asistanı buradan sınavı takip edebilecektir. Hem yazılı 

hem de Sözlü sınavlarda toplantı baĢladığı andan itibaren „kayıt baĢlatma‟ butonunu aktif hale getirilmelidir. Kameralar açık tutulmalıdır. 

Öğrenci yazılı ve sözlü sınavlar öncesinde kâğıt, silgi, kalem, su ve diğer ihtiyaçlarını karĢılamalıdır. Sınav esnasında bu sebeplerle ekran baĢından 

ayrılmasına izin verilmez.

Yazılı AĢama 1 : Sanal sınıfın moderatörlük görevini Tez DanıĢmanı yürütür.

Yazılı AĢama 2 :Sınav saatinden 15 Dakika önce Tez DanıĢmanı ve Öğrenci sisteme girerek gerekli hazırlık ve kontrolleri yapar.

Yazılı AĢama  3: Sınava baĢlamadan önce tez danıĢmanı ve öğrenci sesli ve görüntülü olarak adlarını-soyadlarını, sınav adını ve içeriği sözlü olarak ifade 

eder. Bu aĢama baĢladıktan sonra öğrenci kameranın görüntü alabileceği alanın dıĢına çıkamaz.

Yazılı AĢama  4 :Tez danıĢmanı sınav süresini belirtir ve sınav sorularını okuyarak öğrenciye bildirir

Yazılı  AĢama 5: Sınavın bitiminde öğrenci sınav kağıdının her sayfasını imzalayarak kameraya yakından gösterir, kağıdını öğrenci okunur Ģekilde dosya 

olarak tez danıĢmanına dijital kanallarla gönderir. Belirtilen süreçler sınavın görüntü bütünlüğü içinde kesinti olmadan yapılarak sınav tamamlanır. 

 Yazılı AĢama 6: Yazılı sınav kâğıdı tez danıĢmanı tarafından diğer jüri üyeleri ile birlikte 100‟lük puan baremi üzerinden değerlendirilir. Öğrenciye 

sınavdan aldığı not tez danıĢmanı tarafından bildirilir. 

DOKTORA YETERLİK AŞAMALARI SIRASIYLA ŞÖYLEDİR;

Öğrenci  DanıĢmanına YETERLĠK jÜRĠSĠ FORMU ve YETERLĠK BAġVURU FORMU'nu  e*posta yoluyla iletir .

Komiteler sınava girmeye hak kazanan öğrencileri ve öğrencilerin durumlarına iliĢkin tutanaklarını, e-posta yoluyla  Enstitü Sekreterine  e-posta ile iletirler. 

Gelen tutanaklar doğrultusunda Enstitü, Yönetim Kurulu karar alır ve karar alındıktan sonra öğrenci yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı 

baĢkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim 

Kurulu tarafından onaylanan beĢ kiĢilik doktora 

yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. 

Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, 

uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav 

jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite 

dıĢından olmak üzere, danıĢman dahil beĢ öğretim 

üyesinden oluĢur.

Kararlara verilen lehte veya aleyhte oy 

sayılarının dijital kayıtlarda açıkça 

anlaĢılabilir olması gerekmektedir. 

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm 

halinde yapılır. Yazılı sınavda baĢarılı olan 

öğrenci sözlü sınava alınır. Aday yazılı sınav 

ile sözlü sınavın her birinden 100 üzerinden en 

az 50 puan alması gerekir. Yazılı sınavların 

tüm sınav içindeki ağırlığı %65, sözlü sınavın 

tüm sınav içindeki ağırlığı %35‟tir. Yazılı ve 

sözlü sınav ortalaması en az 65 puan olmak 

zorundadır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve 

sözlü sınavlardaki baĢarı durumunu 

değerlendirerek öğrencinin baĢarılı veya 

baĢarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.



( Sınav sonucu görüntü ile veya mesaj bölümüne açıkça yazılarak kanıtlanabilir olmalıdır.) Sınav süresince kayıt iĢlemi yapılacak olup,

Ġlgili kayıt öğrencinin sınav sonucu olarak dosyasına iĢlenecektir. (Bu iĢlemler sırasında jüri üyeleri bulunduğu ortamdan katılım

sağlayacaktır. )

Herhangi bir sebepten dolayı (sisteme

eriĢememek, jüri üyesinin

katılamaması vb.) sınav yapılamazsa

yeni bir sınav için ilgili iĢlemler

baĢlatılır.

Sözlü AĢama 1:Sanal sınıfın moderatörlük görevini Tez DanıĢmanı yürütür.

Sözlü AĢama 2: Sınav saatinden 15 Dakika önce Tez DanıĢmanı ve Öğrenci sisteme girerek gerekli hazırlık ve kontrolleri yapar.

Sözlü AĢama 3: Sanal sınıf oturumu moderatörün “Oturumu BaĢlat” butonuna basmasıyla baĢlar

Sözlü AĢama 4 : Oturum açıldıktan sonra katılımcılar oturumun kayıt altına alınmasına izin verdiklerini sözlü olarak ifade etmeleri gerekmektedir.

Sözlü AĢama 5:  Sınav değerlendirilmesi için öğrenci tez danıĢmanı tarafından geçici olarak oturum dıĢında bırakılabilir. DanıĢman tekrar öğrenciye 

telefonla bilgi vererek oturuma geri dönmesini sağlar.

 Sözlü AĢama 6 : Sınavın sonra ermesini takiben her bir jüri üyesi öğrencinin adını belirterek “BaĢarılı” veya ”BaĢarısız” Ģeklinde baĢarı durumunu sözlü 

ifade ederek sınav tamamlanır.

DanıĢman tarafından jüri üyeleri tarafından doldurulan ilgili YETERLĠK YAZILI VE SÖZLÜ TUTANAKLARI Enstitüye yeterlik

sınavını izleyen üç gün içinde e-posta ile  bildirir.Sürecin takibinden Tez DanıĢmanı sorumludur.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ SÜRECİ SIRASIYLA ŞÖYLEDİR;

         Dönem projesi çalıĢmasını tamamlayan öğrenci, hazırlamıĢ olduğu projesini .pdf formatında danıĢmanına e-posta yoluyla gönderir.

         DanıĢman „‟TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROJE DEĞERLENDĠRME FORMU”nu doldurarak Enstitü‟ye e-posta yoluyla iletir.
·         Tüm formlara Enstitü web sayfasında yer alan https://www.yeniyuzyil.edu.tr/SosyalBilimlerEnstitusu/OgrenciFormlari.aspx linkinden ulaşılabilir.

https://www.yeniyuzyil.edu.tr/SosyalBilimlerEnstitusu/OgrenciFormlari.aspx






 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


