
 

 

T.C. 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
 

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Tez İzleme Komite Toplantıları, 

(TİK) Doktora Yeterlik Sınavları ve Tez Savunma Sınavlarının Yürütülmesi 

Hakkında Bilgilendirme Duyurusu 

 

1. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında yapılması planlanan Tez İzleme Komite 

Toplantıları (TİK), Yeterlik ve Tez Savunma Sınavları, yüz yüze yapılabileceği gibi 

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 68. Maddesinde 

belirtildiği üzere ve kayıt altına alınması koşu ile çevrimiçi olarak da yapılabilecektir.  

2. Tez Savunma Sınavlarının ve Doktora Yeterlik Sınavlarının çevrimiçi olarak yapılacak 

olması durumunda bu durum, ilgili Anabilim Dalı tarafından sınav talebine ilişkin Enstitüye 

gönderilen, Yüksek Lisans Tez Jürisi Atama Formu’ndaki ve Doktora Tez Jürisi Atama 

Formu’ndaki Sınav Yöntemi bölümünde belirtilecektir. 

3. Tez İzleme Komite Toplantılarının (TİK) Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden 

yapılacak olması halinde; Anabilim Dalı Başkanlıklarımız tarafından Enstitümüze Yüksek 

Lisans ve Doktora Formlar kısmında yer alan Uzaktan Eğitim Sistemi Sınav Talep 

Formunun eksiksiz doldurarak en geç 1(bir) hafta önceden Enstitümüze göndermeleri 

gerekmektedir. 

4. Çevrimiçi olarak yapılacak sınavlardan önce Enstitüden alınması gerekli belgeler için Enstitü 

ile iletişime geçilmeli ve evrakların dijital ortamda danışmana ulaştırılması talep edilmelidir.  

5. Çevrimiçi sınavlarda Üniversitemizin Uzaktan Eğitim Sisteminin kullanılacak olması 

durumunda, sınavlara ilişkin formlarda bu durum açıkça belirtilmelidir. Tanımlanan sınav 

zamanı geldiğinde, sistem tüm kullanıcılar için aktif hale gelecek olup (danışmanlar yönetici 

olduklarından 15 dakika önceden girebileceklerdir), sisteme giriş için öğrenci de dâhil olmak 

üzere tüm jüri üyelerinin belirtilen e-posta adreslerine link gönderilmiş olacaktır. Bu 

bakımdan söz konusu linkin tarafınıza ulaşıp ulaşmadığını kontrol ederek, gerektiğinde 

Enstitü ve/veya danışman ile bağlantıya geçilmelidir. 

6. TİK, yeterlik ve tez savunma sınavları çevrimiçi olarak yapılırken, tüm jüri üyelerinin 

bağlantı kurabildiğinden emin olunmadan sınava başlanılmamalıdır. 

7. Çevrimiçi yapılan sınavlarla ilgili belgelerin eksiksiz olarak doldurulup gerekli imzalar 

tamamlanarak üzerine öğrenci numarası, sınavın adı ve tarihi yazılı olan  kayıt CD’si ile 

birlikte sınav bitimini takiben 15 (onbeş) gün içerisinde Enstitüye teslim edilmesi 

gerekmektedir. Bu hususun takibi tamamı ile danışmanın ve öğrencinin sorumluluğundadır. 

8. Üniversitemizin Uzaktan Eğitim Sistemindeki programının kullanılması halinde sistem 

otomatik olarak kayıt yaptığından ayrıca CD istenmeyecektir.  

Not: Salgının seyrine göre ilgili üst kurum ve kuruluşların kararlarına göre sınavların yapılış ve 

tarihlerinde değişiklik yapılabilecektir. Konuyla ilgili gelişmeleri/uygulamaları, Enstitümüz web 

sayfasından takip edebilirsiniz. 
 
 
 

https://fenbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/115/2020/07/AFYON-KOCATEPE-%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0-L%C4%B0SANS%C3%9CST%C3%9C-E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M-%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M-VE-SINAV-Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0.pdf
https://fenbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/115/2021/10/YL-TEZ-JURI-ATAMA-FORMU-FB_YL-04-R1-3-1.doc
https://fenbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/115/2021/10/DR-TEZ-JURI-ATAMA-FORMU-FB_DR-09-R1.doc
https://fenbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/115/2021/10/DR-TEZ-JURI-ATAMA-FORMU-FB_DR-09-R1.doc
https://fenbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/115/2021/10/Uzaktan-Ogretim-Sistemi-Sinav-Randevu-Formu-1.docx
https://fenbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/115/2021/10/Uzaktan-Ogretim-Sistemi-Sinav-Randevu-Formu-1.docx

