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Final ve Bütünleme Sınavları 

 

Final ve Bütünleme sınavları Ödev, Proje veya Uygulama olarak yapılabilir. 

- Ödev, proje vb. şeklinde yapılacak olan Final sınavları 08.06.2020 – 12.06.2020 tarihleri 

arasında; bütünleme sınavları ise 22.06.2020- 26.06.2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Ödevlerin, dersi veren öğretim üyesine iletilmesi ve notlandırma yapıldıktan sonra not sistem 

çıktısı ve ödevin bir örneğinin mail olarak enstitüye gönderilmesi gerekmektedir. 

- Uygulamalı olarak yapılacak olan final sınavları 17.08.2020 - 21.08.2020 tarihleri arasında; 

bütünleme sınavları ise; 24.08.2020 - 28.08.2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Notlandırma 

yapıldıktan sonra not sistem çıktısının mail olarak enstitüye gönderilmesi gerekmektedir. 

- Doktora Yeterlik Sonrası Alınan Klinik Uygulama Dersleri 15.06.2020-03.07.2020 tarihleri 

arasında yapılacaktır. 

 

Seminer Dersi Sunumları 

 

15.06.2020-03.07.2020 tarihleri arasında Üniversitemizin Adobe Connect alt yapısı veya 

benzeri diğer programlar kullanılarak ve kayıt altına alınarak dijital ortamda 

gerçekleştirilecektir. Danışman öğretim üyesi seminer duyurusu formunu doldurarak (formda 

bulunan seminer yeri kısmına sunumun dijital ortam linki yazılmalıdır)  seminer gününden 1 

hafta önce Enstitüye bildirmelidir. Seminer derslerinin sunumları danışman dahil 3 öğretim 

üyesi tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme formlarının imzalı halleri danışman 

öğretim üyesi tarafından öğrencinin sunum dosyası ve dijital ortam kaydı ile birlikte Anabilim 

Dalına iletilecek (mail yoluyla veya elden teslim), sonrasında Anabilim Dalı da Enstitüye ebys 

üzerinden iletecektir. Sunumların yapılacağı tarihler Enstitü web sayfasında duyurulacak olup 

dinleyicilere açık olarak gerçekleştirilecektir. 
 

Doktora Tez Önerisi Savunmaları 

  

15.06.2020-29.06.2020 tarihleri arasında Üniversitemizin Adobe Connect alt yapısı veya 

benzeri diğer programlar kullanılarak ve kayıt altına alınarak dijital ortamda 

gerçekleştirilecektir. Tez önerisi savunması yapacak olan öğrencilerin (2019-2020 Eğitim-

Öğretim yılı Güz döneminde Doktora yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciler) 

sunumlarından en az on beş gün önce tez izleme komite üyelerine ve Enstitüye hazırladıkları 

yazılı raporu mail atmaları gerekmektedir. Öğrenci, sunumun yapılacağı tarih ve saat bilgisiyle 

birlikte dijital ortam linkini de sunumdan en az 1 hafta önce Enstitüye mail ile bildirmelidir. 

Doktora tez önerisi savunma ve değerlendirme formunun doldurulup imzalanmış halinin 

(mevcut form eksiksiz olarak, gerekli olması durumunda komite üyeleri tarafından ayrı ayrı 

imzalanıp taranarak) öğrencinin sunum dosyası ve dijital ortam kaydı ile birlikte Anabilim 

Dalına iletilmesi (mail yoluyla veya elden teslim), işlemin bitişini izleyen üç gün içinde ise 

Anabilim Dalının Enstitüye ebys üzerinden bildirmesi gerekmektedir. 
 

 

 



 

Doktora Tez İzleme Rapor Sunumları 

 

15.06.2020-29.06.2020 tarihleri arasında Üniversitemizin Adobe Connect alt yapısı veya 

benzeri diğer programlar kullanılarak ve kayıt altına alınarak dijital ortamda 

gerçekleştirilecektir. Tez izleme raporu sunacak öğrencilerin sunumlarından en az bir ay önce 

tez izleme komite üyelerine ve Enstitüye hazırladıkları yazılı raporu mail atmaları 

gerekmektedir. Öğrenci, sunumun yapılacağı tarih ve saat bilgisiyle birlikte dijital ortam linkini 

de sunumdan en az 1 hafta önce Enstitüye mail ile bildirmesi gerekmektedir. Tez izleme 

komitesi ara rapor değerlendirme formunun doldurulup imzalanmış halinin (mevcut form 

eksiksiz olarak, gerekli olması durumunda komite üyeleri tarafından ayrı ayrı imzalanıp 

taranarak) öğrencinin sunum dosyası ve dijital ortam kaydı ile birlikte Anabilim Dalına 

iletilmesi (mail yoluyla veya elden teslim), işlemin bitişini izleyen üç gün içinde ise Anabilim 

Dalının Enstitüye ebys üzerinden bildirmesi gerekmektedir. 
 

 

Tez Savunma Sınavları 

 

06.07.2020-17.07.2020 tarihleri arasında Üniversitemizin Adobe Connect alt yapısı veya 

benzeri diğer programlar kullanılarak ve kayıt altına alınarak dijital ortamda veya COVID-19 

Pandemisi dolayısıyla gerekli koruyucu önlemler alınarak yüz yüze gerçekleştirilecektir. Tez 

teslimi ve jüri önerilerinin 19.06.2020 tarihine kadar anabilim dalına iletilmesi, anabilim 

dalından Enstitüye 22.06.2020-26.06.2020 tarihleri arasında iletilmesi gerekmektedir. Dijital 

ortamda gerçekleştirilecek tez savunmalarının dijital ortam linklerinin savunmadan en az 1 

hafta önce Enstitüye mail ile bildirmesi gerekmektedir. Sınav tarih, saat ve yer bilgisi (ya da 

dijital ortam linki) Enstitü web sayfasında duyurulacaktır. Tez savunma sınavları dinleyicilere 

açık olarak gerçekleştirilecektir. Tez savunma sınavı tutanağının doldurulup imzalanmış halinin 

(mevcut form eksiksiz olarak, gerekli olması durumunda komite üyeleri tarafından ayrı ayrı 

imzalanıp taranarak) öğrencinin sunum dosyası ve dijital ortam kaydı ile birlikte Anabilim 

Dalına iletilmesi (mail yoluyla veya elden teslim), işlemin bitişini izleyen üç gün içinde ise 

Anabilim Dalının Enstitüye ebys üzerinden bildirmesi gerekmektedir. 
 

Doktora Yeterlik Sınavları 

 

06.07.2020-17.07.2020 tarihleri arasında Üniversitemizin Adobe Connect alt yapısı veya 

benzeri diğer programlar kullanılarak ve kayıt altına alınarak dijital ortamda veya COVID-19 

Pandemisi dolayısıyla gerekli koruyucu önlemler alınarak yüz yüze gerçekleştirilecektir. 

Doktora yeterlik sınavlarının gerçekleştirilme biçimleri ilgili Anabilim Dalı Doktora Yeterlik 

Komiteleri tarafından belirlenerek 15.06.2020-19.06.2020 tarihleri arasında Enstitüye 

bildirilecektir. Dijital ortamda gerçekleştirilecek doktora yeterlik sınavlarının yazılı sınav 

kısmının danışman öğretim üyesi tarafından kayıt altına alınması ve hukuki açıdan 

denetlenebilir olmasının sağlanması gerekmektedir. Dijital ortamda gerçekleştirilecek doktora 

yeterlik sınavlarının yazılı sınav kısmının dijital ortam linklerinin sınavdan en az 1 hafta önce 

Enstitüye mail ile bildirmesi gerekmektedir. Yeterlik sınavı tarih, saat ve yer bilgisi (ya da 

dijital ortam linki) Enstitü web sayfasında duyurulacaktır. Yeterlik sınavları dinleyicilere açık 

olarak gerçekleştirilecektir. Doktora yeterlik sınav tutanağının doldurulup imzalanmış halinin 

(mevcut form eksiksiz olarak, gerekli olması durumunda komite üyeleri tarafından ayrı ayrı 

imzalanıp taranarak) dijital ortam kaydı ile birlikte Anabilim Dalına iletilmesi (mail yoluyla 



veya elden teslim), işlemin bitişini izleyen üç gün içinde ise Anabilim Dalının Enstitüye ebys 

üzerinden bildirmesi gerekmektedir. 


