2019-2020 Güz Dönemi Mezuniyet Başvurusu Yapmış ve Mezuniyet Süreci Devam
Eden Öğrencilerimizin Dikkatine:
1) 2019-2020 Güz döneminde mezuniyet başvurusu yapmış olan
öğrencilerimizin mezuniyet süreçlerindeki mevzuatta belirlenen süreleri,
16.03.2020 ile 31.05.2020 tarihleri arasında PANDEMİ sebebi ile
durdurulmuştur. Yeni Normalleşme süreci içerisinde 01.06.2020 tarihi itibari
ile mevzuattaki işleyen süreler kaldığı yerden tekrar işlemeye başlamıştır.
2) PANDEMİ öncesi tez savunma sınavından uzatma olan öğrenciler ikinci tez
teslimlerini belirlenen süreler içerisinde çevrimiçi olarak yapmaları
gerekmektedir. COVID19 nedeniyle sadece bu mezuniyet dönemine özgü
olmak kaydıyla ikinci ilk teslim evrakları tarafınızdan ıslak imzalı olması
gerekmemektedir. Tarafınızdan imzalanan formların taranarak danışmanınıza
e-posta yoluyla iletilmesi yeterlidir. Sonrasında danışmanınız tarafından ilk
teslim evrakları Anabilim dalına teslim edilmelidir. Anabilim dalı da EBYS
aracılığı ile teslim evraklarını Enstitümüze gönderecektir. Bu kapsamda
uzatma sonrası tezin düzeltilmiş halinin çıktısının da ABD’ye ya da FBE’ye
teslim edilmesine gerek bulunmamakla birlikte tez danışmanınıza e-posta
yoluyla iletmeniz gerekmektedir. Tez danışmanınız da ilgili jüri üyelerine
tezinizi e-posta yoluyla iletmelidir. İkinci ilk teslim sonrası
lisansustu.yildiz.edu.tr adresinden çevrimiçi (online) savunma sınavı yer ve
saat randevusunun yapılması gerekmektedir. Enstitü tarafından UZEM den
belirlenen gün ve saat için sınav linki oluşturulacak ve ilgililere e-posta ile
iletilecektir.
Danışman Öğretim Üyesinin uzatma sonrası ikinci kez düzenlenecek Doktora ve
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı İçin İzleyeceği Adımlar:
•
•

•

Jüri üyelerine hitaben hazırlanan ve Anabilim Dalı Başkanlığına gönderilen
yazılar, “tezi” ve tezden üretilen makale/ makaleleri jüri üyelerine göndermeli,
Doktora için "FR-0303 Doktora Tez Değerlendirme Formu” ve “FR-0304
Tezden Üretilen Yayın/ların Değerlendirme Formu” Yüksek Lisans için "FR0304 Yüksek Lisans Tezinden Üretilen Yayınları Değerlendirme Formu"
"www.kalite.yildiz.edu.tr" sayfasından temin ederek jüri üyelerine gönderilmeli.
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca doktora tez sınavının, tezin
üyelere tesliminden itibaren doktora için en erken on beş (15), Yüksek Lisans için
en erken üç (3) ve en geç bir ay içinde yapılması gerektiğinden;

o

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca, ilgili yayın/yayınların
tezden üretilip üretilmediği, öğrencinin sınava alınıp alınmayacağı
konusunda belirleyicidir. Yayının tezden üretilmediğinin saptaması
durumunda “ FR-0303" ve "FR-0304” formları ivedilikle Enstitümüze
iletilmeli,

o

Jüri üyelerince ortak bir kararla yayın/yayınların tezden üretildiğinin
saptanması durumunda, tez teslim tarihinden başlayarak en geç iki hafta
içinde sınav tarihi ve saatini belirleyerek https://lisansustu.yildiz.edu.tr/
online işlemler sayfasından salon rezervasyonu işlemini tamamlanmalı,

•

Tez savunma sınavı çevrimiçi olarak UZEM alt yapısı kullanılarak yapılmalı ve
sınav kayıt altına alınmalıdır. Online sınavın uygulama usulüne ilişkin detaylı
bilgilendirme Fen Bilimleri web sayfasında ilan edilmiştir.

•

Belirlenen tarihte, sınavın online yapılmasını sağlayarak sınav sonrasında oluşan
ortak karar doğrultusunda doktora için “FR-0377 Doktora Tez Sınav Sonuç
Tutanağı” Yüksek Lisans için ise “FR-0342 Yüksek Lisans Tez Sınav Sonuç
Tutanağı” hazırlanmalı ve her bir jüri üyesine e-posta ile iletilmeli. Her bir jüri
üyesi Doktora için FR-0377, FR-0303, FR-0304 formlarını, Yüksek Lisans için ise
FR-0342, FR-0304 formlarını doldurup imzaladıktan sonra (her bir jüri üyesi
için ayrı olmak üzere) ve varsa Jüri Kişisel Rapor/Tutanağını danışmana e-posta
ile iletmelidir.
3) 2019-2020 Güz dönemi mezuniyet başvurusu yapmış, PANDEMİ öncesi tez
savunma sınavından başarılı olmuş ve mevzuatta belirlenen tez teslim süresi
içerisinde tezini PANDEMİ sebebi ile teslim edememiş olan öğrencilerimizin
mevzuattaki süreleri 16.03.2020-31.05.2020 tarihleri arasında durdurulmuş
olup 01.06.2020 tarihinden itibaren tez teslim süreleri kaldığı yerden işlemeye
başlamıştır.

