T.C.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü
Pandemi Dönemi Lisansüstü Öğretim Faaliyetleri-GÜNCELLENDİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 11/05/2020 tarih ve 75850160-301.01.01- E.30480 sayılı
yazısı ile COVID-19 tedbirleri kapsamında 2019-2020 Bahar yarıyılında dönem sonu sınavları
ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, bu
sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkânlar veya ödev, proje gibi
alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Üniversitemiz
Senatosunun 13/05/2020 tarihli toplantısında Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde
yapılacak olan TÜM SINAVLARIN dijital imkânlar kullanılarak yapılması kararı alınmıştır.
Buna istinaden Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Faaliyetleri aşağıdaki şekilde
gerçekleştirilecektir.
1. COVID-19 salgınından dolayı kayıt dondurma talebinde bulunmamış bütün
öğrencilerin 2019-2020 Bahar yarıyılında tamamlaması gereken faaliyetleri (Doktora
Tez İzleme Komitesi (TİK) Toplantısı, Doktora Tez Önerisi Savunması, Tez Savunma
Sınavı, Seminer, Doktora Yeterlik Sınavı) 31/08/2020 tarihine kadar dijital olarak
gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
2. YÖK’ün 19/03/2020 tarih ve 75850160-104.01.02.04-E.22490 sayılı yazısında da
belirtildiği gibi gerçekleştirilecek olan bütün lisansüstü faaliyetlerin kayıt altına
alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma koşulunu sağlaması gerekmektedir.
3. Enstitümüz öğrenci sayısı ve bu dönemde yapılacak olan; Doktora Tez İzleme Komitesi
(TİK) Toplantısı, Doktora Tez Önerisi Savunması, Tez Savunma Sınavı, Seminer ve
Doktora Yeterlik Sınavı faaliyetlerinin yoğunluğu ve yapılma sıklığı da göz önüne
alınarak dijital olarak kayıt altına alma ve bu kaydın CD içerisinde Enstitümüze
iletilmesi danışmanların sorumluluğunda olacaktır. Bu faaliyetlerin dijital olarak
kayıt altına alınmasında üniversitemizin abone olduğu Adobe Connect veya Google
Meet kullanılacaktır. Kayıt esnasında bütün jüri üyelerinin ve öğrencinin kamera ve
mikrofonunun açık olması gerekmektedir.
4. Dijital olarak yapılacak faaliyetlerdeki gerekli formlar (bireysel jüri raporları, ortak
tutanaklar vb.) danışman tarafından dijital ortamda alınıp kayıt CD’si ile birlikte
ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla üst yazıyla Enstitümüze gönderilecektir.
5. Faaliyet için gerekli formlar dijital olarak alınacağından sınav kayıtlarında jüri
üyelerinin her birinin öğrenciye sınav sonucunu sözlü olarak (başarılı/başarısız,
kabul/ret vb.) beyan etmesi gerekmektedir.
6. Doktora yeterlilik sınavlarının yazılı sınav kısmının dijital olarak yapılması ve hukuki
açıdan denetlenebilir olması danışmanın sorumluluğunda ve jüri üyelerinin
kontrolündedir.
7. Daha önce sınav günü, saati ve jürisi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş
olan tez savunma sınavları ve doktora yeterlik sınavlarının dijital olarak yapılması ve
yeni sınav günü ve saatinin belirlenmesi için ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı
aracılığıyla Enstitümüze başvuru yapılması gerekmektedir.

