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TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA SINAVINI TAKİP EDEN İLK TEZ İZLEME TOPLANTISI HARİÇ  
DİĞER TEZ İZLEME TOPLANTILARI UZAKTAN YAPILABİLİR  

 

Toplantı tarihi almak için başvuruların, toplantının yapılmasının planlandığı tarihten en geç 20 gün öncesinden 
yapılması gerekmektedir.  

1. 2021-2022 öğretim yılı bahar yarıyılında Tez Aşamasındaki doktora öğrencilerinin Tez İzleme Sınavları için;  

Başvuru İçin Son Tarih : 31 Mayıs 2022  

Sınav İçin Son Tarih : 10 Haziran 2022  

NOT: Azami süresi 2021-2022 öğretim yılı bahar yarıyılında sona erecek doktora öğrencileri, Tez Savunma Sınavına girme 
koşullarını 2021-2022 öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle sağlamışlarsa 2021-2022 bahar yarıyılı için Tez İzleme Sınavına 
girmeden 13 Temmuz 2022 Tez Savunma Sınavına girebilirler. (Bu tarih sınav için son tarih olup, Tez şekilsel kontrolü, 
orijinallik raporu alınması, jüri kurulması vb. işlemler için bu tarihten yaklaşık en az 20 gün önce sürece başlanılmalıdır.)  

ÖNEMLİ UYARI 

1- Öğrenci ve Danışmanların aşağıdaki bilgilendirme ve açıklamaları mutlaka dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. 

2- Bilişim Teknolojileri aracılığı ile Uzaktan Çevrimiçi ortamda yapılacak sınavlar için başvuru, sınavın yapılması ve 
sınav sonrasındaki işlemlerden öğrenciler ile danışman öğretim üyeleri yükümlü olup doğabilecek hatalardan da 
sorumludurlar.  

UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ TEZ İZLEME TOPLANTILARI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR 

1- Toplantı tarihi almak için başvuruların, toplantının yapılmasının planlandığı tarihten en geç 20 gün öncesinden 
yapılması gerekmektedir. 

2- Toplantıdan en az birkaç gün öncesinde öğrenci, danışman ve TİK Üyelerinin her birinin aşağıdaki teknik altyapıyı 
sağlayıp sağlamadıklarını kontrol etmesi gerekmektedir: 

a) Video konferansa katılacak danışman, öğrenci ve TİK Üyelerinin toplantıya katılacağı ortamlarında sağlıklı bir 
internet bağlantısı olmalıdır. (Internet bağlantısı yoksa bilgisayara bir akıllı telefon aracılığı ile internet 
sağlanması alternatif yoldur.) 

b) Video konferansa katılacak danışman, öğrenci ve TİK Üyelerinin kullanacağı bilgisayarlarının çalışır durumda 
kamera, mikrofon ve ses sistemine sahip olması gerekmektedir. 

3- Toplantıdan yeterli bir süre önce öğrenci, danışman ve TİK Üyelerinin Video Konferans Kullanım Kılavuzunu 
incelemesi tavsiye olunur. Ayrıca gerekli görülürse, ilgililerin toplantı günü için Kılavuzun çıktısını yanlarında 
bulundurmaları tavsiye olunur. 

  

2021-2022 BAHAR YARIYILI  
UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ TEZ İZLEME TOPLANTILARI  

İLE İLGİLİ DUYURU  
 

SINAV İLKELERİ VE SINAV REHBERİNİ MUTLAKA İNCELEYİNİZ 

1- ESOGÜ FBE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN ESUZEM ÜZERİNDEN UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ SINAV İLKELERİ 
(TIKLAYINIZ)  

2- ESUZEM ÇEVRİMİÇİ SINAV REHBERİ İÇİN (TIKLAYINIZ)  

GİRECEĞİNİZ SINAVIN SÜRECİNE SEÇEREK ULAŞABİLİRSİNİZ 

1- DOKTORA TEZ İZLEME SINAVI SÜRECİ İÇİN (TIKLAYINIZ)  

 

 Tez Aşaması 
 

4. ORTAK VE GENEL HÜKÜMLER 
 
5. DERS KAYIT VE DANIŞMAN ONAY TARİHLERİ  
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UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ DOKTORA TEZ İZLEME SINAVI SÜRECİ 
 

1-  Bu süreç sadece, Tez Önerisi Savunma sınavını takip eden birinci Tez İzleme Toplantısı hariç diğer Tez İzleme Toplantıları içindir. (Tez Önerisi 
ve Tez Önerisi Savunma sınavını takip eden ilk Tez İzleme Toplantıları yüz yüze yapılmak zorundadır.) 

2- Öğrenci; Tez İzleme Komitesi Başvurusu Formunu (FBE-DR-08 / Form için TIKLAYIN) doldurup, imzalar ve danışmanının e-posta adresine 
gönderir.    

3-  Danışman;    

a)  TİK Toplantısı tarih ve saatini öğrenci ve TİK Üyeleri ile iletişim kurarak belirler.  

b)  Belirlenen gün-saat bilgisini FBE Uzaktan Çevrimiçi Sınav Takvimine işletmek üzere, fbe.ogrenci.isleri.2@tm.ogu.edu.tr e-posta aracılığı ile 
(Dahili Telefon No: 3643) iletişime geçer.  

c)  Belirlediği gün-saat Enstitü Sınav Randevusu Takvimine uygun ise bu tarih-saat bilgisini öğrencinin gönderdiği FBE-DR-08 formuna işler, 
formu imzalayıp İletişim Bilgileri Tablosu (Tablo için TIKLAYINIZ) ile birlikte EBYS üzerinden Enstitüye iletir.  

4-  Enstitü; EBYS aracılığı ile ulaşan Doktora Tez İzleme Sınav başvurusu Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülüp, onaylanan sınav tarihi Enstitü 
web sayfasında Uzaktan Çevrimiçi Sınav Takviminde ilan edilir.  

5-  Danışman; ESUZEM tarafından video konferans için tanımlanarak, Danışman ve Öğrenciye sınav tarihinden bir hafta öncesinde gönderilecek 
olan “Enstitü Sınavları” dersinin aktiflendiği bilgisini TİK üyelerine e-posta ile bildirir. 

6-  Çevrimiçi Sınav;  

a)  EYK Kararıyla onaylanıp Enstitü web sayfasında sınav takviminde ilan edilen günde ve saatte TİK Sınavı ESUZEM üzerinden çevrimiçi olarak 
yapılır. Sınavın muhatapları olan danışman, öğrenci ve TİK üyeleri kendi ortamlarında sınava katılır. Aynı ortamda birden fazla muhatap 
sınava iştirak edemez. 

b)  Danışman, Öğrenci ve TİK Üyeleri uzaktan sınava katılmak için ESUZEM Çevrimiçi Sınav Rehberi’nde (Rehber için TIKLAYINIZ) belirtildiği 

şekilde video konferans sistemine sınav için giriş yaparlar. (Sınav anında aksaklık yaşanmaması için sınav tarihinden birkaç gün önce sisteme 
giriş yapılarak test edilmesi gerekir.). Uzaktan Sınava Katılma ve Kayıt Altına Alınması Beyanı öğrenci, danışman ve TİK Üyeleri tarafından 
video konferans sistemine girişte elektronik olarak yapılır (https://www.youtube.com/watch?v=Z85hWKHThjg).   

c)  Hazırlıklar tamamlandıktan sonra danışman video kaydını başlatır. 

d)  Sınav sonunda kayıt kapatılmadan Danışman ve TİK Üyeleri sınav sonucu hakkındaki kanaatlerini “Başarılı” veya “Başarısız” olarak beyan 
eder. Beyanların sonunda danışman tarafından kayıt işlemi sonlandırılır. 

e)  TİK Üyeleri ayrıca sınava alınan öğrencinin bilgilerini (Adı Soyadı ve Anabilim Dalı), sınav sonucu hakkındaki kanaatlerini “Başarılı” veya 
“Başarısız” olarak ve sınavın uzaktan bilişim teknolojileri aracılığı ile yapıldığını” belirten raporlarını e-posta aracılığı ile danışman öğretim 
üyesine iletir.  

7-  Danışman; çevrimiçi sınavın sona ermesiyle birlikte, Doktora Tez İzleme Komitesi Tez İzleme Başarı Değerlendirme Tutanağını (FBE-DR-10/ 
Form için TIKLAYIN) doldurur ve “Sınav uzaktan bilişim teknolojileri aracılığı ile yapılmıştır” açıklamasını Formun üzerine yazar. TİK Üyelerinin 
e-posta üzerinden gönderdikleri sınav hakkındaki raporlarını da Tutanağa ekleyerek tutanakta belirdilen diğer eklerle birlikte en geç 3 işgünü 
içinde Enstitüye EBYS üzerinden iletir. 

8-  Sınav sürecinde teknik sorunlar nedeniyle sınavın yapılamaması veya tamamlanamaması durumunda Tez İzleme Sınavı tekrar yapılmalıdır. 
Bunun için Enstitü Yönetim Kurulu Kararı gerekmez. Danışman, Yeni Sınav tarihini belirlemek için fbe.ogrenci.isleri.2@tm.ogu.edu.tr e-posta 
aracılığı ile (Dahili Telefon No: 3643) iletişime geçerek yeni sınav tarihini kesinleştirir ve öğrenci ve TİK Üyelerine bildirir. 

 

İLK SAYFAYA DÖN 

  

https://fbe.ogu.edu.tr/Storage/FenBilimleriEnstitusu/Uploads/DR-08(TIK_Toplanti_Basvuru_Formu).doc
mailto:fbe.ogrenci.isleri.2@tm.ogu.edu.tr
https://fbe.ogu.edu.tr/Storage/FenBilimleriEnstitusu/Uploads/Ileti%C5%9FimBilgileri_Tablosu.docx
https://www.youtube.com/watch?v=Z85hWKHThjg
https://fbe.ogu.edu.tr/Storage/FenBilimleriEnstitusu/Uploads/DR-10(TIK_Basari_Degerlendirme_Tutanagi).doc
mailto:fbe.ogrenci.isleri.2@tm.ogu.edu.tr
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ESOGÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA ESUZEM 
ÜZERİNDEN UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ YAPILACAK  

TEZ İZLEME TOPLANTILARI İÇİN İLKELER 

 

1-  Bu ilkeler, Üniversitemiz Senatosunun 23.02.2022 tarih ve 08/05 sayılı Kararı uyarınca hazırlanmıştır.  

2- Bu ilkeler 2021-2022 öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenci, danışman ve TİK Üyelerinin talep etmeleri halinde, Lisansüstü programlarda uzaktan 
yapılacak olan Tez İzleme Komitesi Toplantıları (TİK) için (Tez Önerisi ve 1. Tez İzleme Komitesi Toplantıları hariç) uygulanacaktır.  

3- Uzaktan sınavlar ESUZEM üzerinden çevrimiçi yapılır. Sınavlar hafta içi ve 09.00-16.30 saatleri arasında, Enstitüden alınacak sınav randevusunda 
belirlenen gün ve saatte yapılır. Sınav günü için randevular en geç sınavın yapılacağı tarihten 20 gün öncesinde Enstitüden alınır. 

4- Çevrimiçi sınavın yapılabilmesi için, öğrenci, danışman ve TİK Üyelerinin her biri sınava katılacakları ortamlarda sağlıklı bir internet bağlantısına, 
çalışır durumda kamera, mikrofon ve ses sistemine sahip olacak şekilde teknik alt yapıyı sağlamış olmalıdır. 

5- Çevrimiçi yapılan sınavın video konferans kaydı danışman tarafından başlatılır. Sınav sonunda Danışman ve TİK Üyeleri sınav sonucu hakkındaki 
kanaatlerini “Başarılı” veya “Başarısız” olarak beyan eder. Kayıt işlemi beyanların sonunda danışman tarafından sonlandırılır. 

6- Video konferans sadece ESUZEM tarafından kayıt altına alınır, öğrenci, Danışman ve TİK Üyeleri tarafından her ne suretle olursa olsun kayıt altına 
alınamaz, saklanamaz, sosyal medya dahil hiçbir kanaldan dağıtılamaz, paylaşılamaz ve sair surette hiçbir şekilde kullanılamaz. Bunun aksine 
davranılması durumunda tüm sorumluluk Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında ihlali yapan kişi/kişilerdedir.  

7- ESUZEM tarafından video konferans için “Enstitü Sınavları” dersi aktiflenerek bağlantısı (link) sınavdan önce Danışman ve Öğrenciye ESUZEM 
tarafından iletilir. Sınavın video konferans kaydı ESUZEM tarafından bir buçuk yıl süreyle saklanır.  

8- Bu ilkeler, 2. Maddede belirtilen sınavları Uzaktan çevrimiçi yapacak danışman ve öğrenci ile sınava katılacak TİK Üyelerinin tamamı için geçerlidir. 
Tüm katılımcılar bu ilkeleri kabul etmiş olarak ve bu ilkelere uyarak sınavı yürütürler.  

9-  Bu İlkelerde hüküm bulunmayan durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu yetkilidir. 

 

 

 

İLK SAYFAYA DÖN 

 
 



 

 

ESUZEM ÇEVRİMİÇİ SINAV REHBERİ 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Lisansüstü Sınavlar Yönergesi 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 
 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 

hazırlanan bu içeriğin her hakkı saklıdır. 2019® 

 

İLK SAYFAYA DÖN 

 

 


