
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN  

DERSLER, SEMİNER, TEZ ve YETERLİK SÜREÇLERİ HAKKINDA 

 

Enstitümüz lisansüstü programlarında, 2019- 2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, “COVID-19 

- Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgını” nedeniyle, dersler, seminer, tez öneri, tez izleme, tez teslimi ve 

savunması ile yeterlik süreçleri aşağıdaki esaslar ışığında yürütülecektir: 

 

Dersler 

Lisansüstü programlarda yer alan kredili derslerin (5000 ve 6000 kodlu teorik dersler) tümü 

KTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) aracılığıyla online olarak 

yürütülmektedir. Öğrencilerimiz, ders takibini UZEM üzerinden yapabilmektedir. 

Enstitümüz programlarında uygulamalı ders (yaz dönemi için yüz yüze öğrenim ihtiyacı 

bağlamında) bulunmamaktır.  

Uzmanlık alan dersleri (8000 ve 9000 kodlu) ise öğrenci-danışman işbirliği ve iletişimi ile (E 

posta vb.) UZEM kapsamı dışında yürütülecektir. 

Seminer 

Seminer, öğrenci-danışman işbirliği ve iletişimi ile (E posta vb.) UZEM kapsamı dışında 

yürütülecektir.  

Akademik takvimde belirtilen tarih aralığında öğrencinin danışmanına seminer metni 

gönderimi E posta aracılığıyla gerçekleşecek, sunum Microsoft Teams, ZOOM vb. 

araçlarla yapılabilecektir. Dönemsonunda öğrencinin başarı notu danışman öğretim üyesi 

tarafından sisteme girilecektir. 

Mevcut durumda akademik takvim 3 hafta ötelenmiş olup, akademik takvimin 

güncellemesi ile birlikte seminer tarihi Enstitümüz tarafından duyurulacaktır. 

Dönem 

Projesi 

Tezsiz programlara geçiş yapmış olan öğrenciler için verilmesi gereken “Dönem Projesi” 

seminer için belirtilen süreçlerdeki gibi yürütülecektir. 

Tez 

Öneri  

- 

Tez 

İzleme 

Doktora programlarında yer alan tez öneri ve tez izleme süreçleri, öğrenci-danışman 

işbirliği ve iletişimi ile (E posta vb.) UZEM kapsamı dışında yürütülecektir.  

Akademik takvimde belirtilen tarih aralığında öğrencinin danışman ve jüri üyelerine tez 

öneri ya da tez izleme raporu metni gönderimi E posta aracılığıyla gerçekleşecek, sunum 

Microsoft Teams, ZOOM vb. araçlarla yapılabilecektir. Sürecin tamamlanması ile birlikte 

tez öneri ya da tez izleme raporu ile sonuç raporu [“Tez Önerisi Sözlü Savunma Sınavı 

Sonuç Formu”, “Tez Çalışması Değerlendirme Sonuç  Formu”] danışman öğretim üyesi 

tarafından ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitümüze bildirilecektir. 

http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/37_00_00_ac97f.doc
http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/37_00_00_ac97f.doc
http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/sbe_c9735.docx


Sonuç raporlarında ve/veya gerekli kısımlarda imza süreci; doğrudan ıslak imzalı olarak 

ya da ıslak imzalı taranmış hali ile elektronik sistem üzerinden yürütülebilir. 

Mevcut durumda akademik takvim 3 hafta ötelenmiş olup, akademik takvimin 

güncellemesi ile birlikte tez izleme sunum tarihi Enstitümüz tarafından duyurulacaktır. 

Tez 

Teslimi 

Tez (yüksek lisans ve doktora) teslimleri, Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

tarafından oluşturularak öğrencilerin kullanımına sunulan Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) 

aracılığıyla elektronik ortamda yürütülecektir.  

Öğrenciler, sistemin aktif hale gelmesini takiben, kendi BYS girişleri ile sürece 

katılabilecektir. 

Tez 

Savunma 

Tez (yüksek lisans ve doktora) savunmaları, KTÜ - UZEM altyapısı kullanılmak suretiyle 

online olarak yapılacaktır.  

Süreç, ilgili danışman-öğrenci, jüri üyeleri ve UZEM işbirliği ile yürütülecektir. 

Yeterlik 

Mevcut durumda 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için belirlenmiş olan 

yeterlik sınavları için sınav tarihlerinde  (07- 11 Eylül 2020) bir değişiklik 

öngörülmemektedir. Ancak akademik takvimin güncellenmesi ile birlikte meydana 

gelecek olası değişiklik durumu ve/veya jüri süreçleri ile değişiklik durumu hakkında 

duyuru ihtiyaç duyulduğunda yapılacaktır. 

 

Enstitümüz öğretim üyeleri ile öğrencilerine duyurulur. 04.05.2020 

 

Not: Yukarıdaki esaslarla ilgili, YÖK ve/veya Rektörlüğümüz tarafından yeni bir düzenleme veya değişiklik 

yapılması halinde gerekli duyuru yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


