
 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ DOKTORA YETERLİK SÖZLÜ SINAVI, TEZ ÖNERİ 
SINAVI, TEZ SAVUNMA SINAVLARI ile TEZ İZLEME ARA RAPOR 

TOPLANTILARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME NOTU 

1. Mezuniyet Başvurusu Yapan Lisansüstü Öğrencilerimiz: 
 

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Başvuruları 18.05.2020 tarihinde 
başlamış olup 01.07.2020 Saat: 12.00 tarihinde sona erecektir. COVID-19 Salgını sebebiyle 
mezuniyet süreçlerinin uzaktan ve dijital ortamda yürütülmesine karar verilmiştir. Mezuniyet 
süreçlerinin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için yayın şartı onay işlemleri 01.06.2020 Pazartesi 
tarihinden itibaren yapılmaya başlanacaktır. Mezuniyet yayın şartı onayının verilmesinden 
itibaren izlenecek süreçle alakalı online sistem üzerinden size ve danışmanınıza bilgilendirme 
e-postaları iletilecektir. İlgili e-postalarda bir sonraki aşamaya kadar yapılması gereken işlemler 
ve hazırlanması gereken evraklar detaylıca anlatılmaktadır.  

COVID19 nedeniyle bu mezuniyet dönemine özgü olmak kaydıyla, lisansüstü 
süreçlerde tanımlanan evrakların öğrenci tarafından ıslak imzalı olarak teslim edilmesi 
gerekmemektedir. Tarafınızdan imzalanan formların taranarak danışmanınıza e-posta yoluyla 
iletilmesi yeterlidir. Danışman hocalarımız ilgili evraklarda adlarına açılan alanları imzalayarak 
formları Anabilim dallarına iletmelidir.  

PANDEMİ sürecinde Yüksek Lisans ve Doktora Tez Savunma Sınavları UZEM 
üzerinden online yapılacak ve kayıt altına alınacaktır. Enstitü Yönetim Kurulu toplantısı ile 
belirlenen tez savunma sınav jüri bilgileri danışmana ve jüri üyelerine online sistemimiz 
aracılığı ile e-mail ortamında iletilecektir. UZEM üzerinden sınavın nasıl uygulanacağına 
ilişkin detaylı bir bilgilendirme daha sonra ilan edilecektir. 

Tez savuma sınavı sonrası Ciltli tez teslimi için Enstitümüz öğretim elemanların tarafından 
online olarak tez şablon kontrolü yapılacak ve ilgili onay alındıktan sonra tez teslimi 
yapılabilecektir. Tez savunma sınav tarihi itibari ile en geç bir ay içerisinde Ciltli tez teslimi 
yapılmalıdır. PANDEMİ sebebi ile ciltli tezin imzalarının alınmasında yaşanacak gecikmeler 
sebebi ile danışman öğretim üyesinin de onayı ile öğrenci tarafından 1 ay ek süre talep edilebilir. 

Not: Süreçler içerisinde izlenecek adımlara ilişkin detaylı bilgilendirme online sistem 
üzerinden kayıtlı e-posta adresinize adım adım gönderilecektir.  Danışmanınızla birlikte 
sistemde kayıtlı e-posta adresinizi takip ediniz. 

 

2. Doktora Yeterlik Sözlü Sınavı: 
Doktora Yeterlik Sözlü sınavları Haziran ayı içerisinde UZEM sistemi kullanılarak 

çevrimiçi (online) yapılacaktır.  

Danışman öğretim üyeleri Doktora Yeterlik Sözlü Sınavı jüri bilgileri ile birlikte online 
sınav tarih ve saatini UZEM sistemine eklenen toplantı modülü üzerinden giriş yapacaklardır. 
Sınav bilgileri ve linki, öğrenci ve jüri üyelerine UZEM sistemi tarafından gönderilecek olup 
danışman öğretim üyesi belirlenen gün ve saatte online sınavın UZEM sisteminde yapılmasını 
sağlayacaktır. Sınav sonrası, yeterlik sınav jüri üyeleri kişisel görüşlerinin yer aldığı raporları 



 
düzenleyerek tez danışmanına e-mail ortamında ileteceklerdir. Danışman öğretim üyesi “FR-
1227 Doktora Yeterlik Sözlü Sınav ve Genel Değerlendirme Tutanağı” formunu doldurarak 
ve jüri üyelerinden gelen kişisel raporları da hazırlamış olduğu bu tutanağın ekine ekleyerek 
Doktora Yeterlik Komitesine sunulmak üzere Anabilim dalına teslim edecektir. Doktora 
Yeterlik Komitesi  FR-1227 numaralı formda ilgili kısmı dolduracak ve imzalayacak akabinde 
jüri üyelerinin kişisel raporları ile birlikte ilgili tutanaklar Anabilim dalı başkanlığı tarafından 
Enstitümüze EBYS aracılığıyla iletilecektir. 

 

3. Doktora Tez Öneri Sınavı Hakkında: 
1 Haziran 2020 tarihinden itibaren PANDEMİ süresi içerisinde Doktora Tez 

Öneri Sınavları UZEM sistemi kullanılarak çevrimiçi (online)  yapılacaktır. 
Doktora Yeterlik Sınavlarından Haziran ayı itibari ile başarılı olacak öğrencilerimizin, 

başarı tarihleri itibari ile en geç 10 gün içerisinde Tez İzleme Komitesi Üye önerilerinin 
Enstitümüze Anabilim dalı aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir. Doktora Yeterlik başarı tarihi 
itibari ile de en geç 6 ay içinde Doktora Tez Öneri sınavının yapılması gerekmektedir. 16 Mart 
2020 tarihinden önce doktora yeterlik sınavından başarılı olmuş öğrencilerimizin tez öneri 
sınavı yapmaları için gereken mevzuattaki süreleri 16 Mart 2020 tarihi itibari ile durdurulmuş 
olup 1 Haziran 2020 tarihi itibari ile kaldığı yerden işlemeye başlayacaktır.  

Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Tez İzleme Komite üyeleri belirlendikten sonra Danışman 
öğretim üyeleri yukarıda belirtilen süre içerisinde Tez Öneri Sınav tarih ve saatini UZEM 
sistemine giriş yapacaktır. Girilen tarih ve saat neticesinde oluşturulan sınav linki otomatik 
olarak sistem tarafından öğrenciye ve Tez İzleme Komite üyelerine gönderilecektir. Belirlenen 
gün ve saatte Tez Öneri Sınavı yapılarak Tez İzleme Komite üyeleri kişisel raporlarını 
danışman öğretim üyesine e-mail ortamında iletilecektir. Danışman öğretim üyesi de jüri 
üyelerinin kişisel raporları doğrultusunda “FR-0348 DOKTORA TEZ ÖNERİ FORMU” nu 
dolduracak ve imzalayacaktır. Oluşturulan form ve ekleri Anabilim dalı tarafından 3 (üç) iş 
günü içerisinde Enstitümüze iletilecektir. 
 

4. Doktora Tez İzleme Komite Toplantısı: 
PANDEMİ sebebiyle Tez İzleme Komite toplantıları ve rapor sunumları  Haziran ve 

Temmuz ayları içerisinde UZEM sistemi kullanılarak çevrimiçi (online)  yapılacaktır. 

Danışman öğretim üyeleri Haziran veya Temmuz ayı içerisinde belirleyeceği Tez 
İzleme Komitesi (TİK) toplantı tarihi ve saatini UZEM sistemine yeni eklenen toplantı modülü 
üzerinden giriş yapacaklardır. Belirlenen tarihte yapılacak toplantı için UZEM sistemi 
tarafından oluşturulan sınav linki öğrenciye ve TİK üyelerine otomatik olarak gönderilecektir. 
Toplantı UZEM sistemi tarafından kayıt altına alınacaktır. Toplantı sonrası her bir TİK üyesi 
hazırladığı kişisel raporunu danışman öğretim üyesine e-mail ortamında iletecektir. Danışman 
öğretim üyesi de jüri üyelerinin kişisel raporları doğrultusunda “FR-0307 DOKTORA TEZ 
İZLEME KOMİTESİ ARA RAPOR FORMU” nu dolduracak ve imzalayacaktır. 
Oluşturulan form ve ekleri Anabilim dalı tarafından 3 (üç) iş günü içerisinde Enstitümüze 
iletilecektir.2019-2020 Bahar döneminde Tez Öneri Sınavından başarılı olan öğrencilerimizin 
bu dönem Tez İzleme Ara Raporu verme zorunluluğu yoktur.  
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