
 

UZAKTAN KATILIM YOLUYLA YAPILACAK LİSANSÜSTÜ ETKİNLİK VE SINAV 

KILAVUZU 

Uzaktan katılım yoluyla yapılacak lisansüstü etkinlik (seminer, doktora tez öneri sunumu, doktora tez 
izleme komitesi toplantısı) ve sınav (yüksek lisans ve doktora tez savunma) süreçlerine yönelik iş ve 

işlemler Atatürk Üniversitesi Jüri Oluşturularak Gerçekleştirilen Lisansüstü Etkinlik ve Sınavların 

Uzaktan Katılım Yoluyla Yapılmasına Dair Yönerge tarafından belirlenmiştir. Rektörlük Makamının 
10.04.2020 tarih ve 2000103679 sayılı yazısına istinaden ilgili yönerge Madde 2-(1) de ifade edilen “jüri 

salt çoğunluğunun yüz yüze katılması şartıyla” ibaresi Pandemi döneminde dikkate alınmadan tez 

savunmaları, seminer, doktora tez öneri sunumu, doktora tez izleme komitesi toplantısı gibi lisansüstü 

etkinlik ve sınavlar ATAUZEM desteği ve kayıt altına alınmak kaydıyla yapılması kararlaştırılmıştır. Bu 
kapsamda yapılacak iş ve işlemler için takip edilecek süreç aşağıda tanımlanmıştır.  

Lisansüstü Etkinlik ve Sınavlar İçin Takip Edilecek Adımlar 

1. 1.1.2017 tarihinden sonra üniversitemize kayıt yaptırmış bütün öğrenciler lisansüstü etkinlik ve 
sınav başvuru işlemlerini OBS’de yer alan Lisansüstü Etkinlikler menüsü üzerinden yapmaları 

gerekir. 1.1.2017 tarihinden önce kayıtlı öğrenciler ise başvurularını ana bilim dalı aracılığıyla 

UBYS üzerinden ilgili enstitüye iletmeleri gerekir. Etkinlik için zaman planlaması yapılırken 
ATUZEM tarafından ilgili etkinlik için uzaktan katılım ve kayıt altına alma desteği 

sağlanabilmesi için etkinlik tarihi planlanırken en az 4 hafta sonrasında bir tarih 

belirlenmelidir.  

2. Başvurular enstitüye ulaştıktan sonra ilgili enstitüler haftalık olarak bu etkinlikleri görüşüp tarih 
ve saat planlaması yaparak karara bağlayıp Lisansüstü Eğitim Koordinatörlüğü aracılığı ile 

ATAUZEM’e bildiriler. ATAUZEM bütün enstitülerden gelen talepleri değerlendirerek etkinlik 

tarih ve saat planlamalarını yaparak sanal sınıf bağlantılarını oluşturur ve Lisansüstü Eğitim 
Koordinatörlüğü aracılığıyla enstitülere bildirir. Enstitüler de belirlenen etkinlik tarih ve saatlerini 

ilgili ana bilim dallarına bildirir. ATAUZEM aynı zamanda oluşturulan sınava yönelik erişim 

bilgilerini ve kullanım kılavuzlarını sınava katılacak üyelere eposta ile bildirir.  

3. Ana bilim dalı başkanlıkları belirtilen tarih ve saatte lisansüstü etkinlik ve sınavların yapılmasını 
sağlayarak sonuçlarını OBS veya UBYS aracılıyla enstitüye bildiriler.  

4. Seminer, Tez Önerisi Savunması veya Tez İzleme Komitesi Toplantısı gibi lisansüstü etkinlikler 

danışman tarafından kayıt altına alınmak ve ilgili kayıt CD veya taşınabilir bellek ile ilgili 
enstitüye iletilmek kaydıyla herhangi bir uzaktan erişim platformu aracılığıyla da yapılabilir.  

Uzaktan Katılımlı Lisansüstü Etkinlik ve Sınav Sürecinde Takip Edilecek Adımlar 

1. ATAUZEM tarafından belirlenen tarih ve saatle katılımcılar belirlenen ve kendilerine bildirilen 
bağlantı ve şifre bilgilerini kullanarak sanal ortamda etkinliğe katılırlar. Bütün etkinliklerde 

öğrenci danışmanı toplantı yöneticisi olarak atanır. Öğrenci danışmanı toplantı yönetici sıfatıyla 

etkinlik sürecinde kullanılacak bütün materyalleri ATAUZEM tarafından kullanılan Adobe 

Connect yazılımına yükleme ve toplantıyı kaydını başlatma, toplantı sonunda toplantı kaydını 
durdurma ve etkinlik sonunda toplantıyı bitirme işlemlerinden sorumludur. Adobe Connet 

yazılımının kullanım kılavuzlarına https://atauzem.atauni.edu.tr/index.php/e-kaynaklar/ 

bağlantısından erişilebilmektedir. Ayrıca bu konuda yardımcı kılavuzlar ATAUZEM tarafından 
ilgili taraflara eposta ekinde de iletilecektir. 

2. Tez savunma sınavları, doktora tez öneri savunmaları veya yeterlik sözlü savında toplantı kaydı 

üç bölüm halinde yapılmalıdır. İlk kayıt öğrenci, jüri üyeleri ve varsa katılımcıların da dâhil 
olduğu ve adayın tezini sunduğu ve savunduğu bölüme ait kayıttır. Savunma aşaması 

tamamlandığında kayıt beklemeye alınır ve öğrenci ve varsa katılımcıların sanal sınıftan 

ayrılmaları sağlanarak savunma sonucunun karar bağlanacağı ikinci bölüme geçilir. Bu bölüme 

sadece Jüri üyeleri katılabilir. Adayın başarı durumunun değerlendirileceği ikinci aşamada 

https://atauni.edu.tr/yuklemeler/b7e510e6334e4a4e3039d43c8e37ee61.pdf
https://atauni.edu.tr/yuklemeler/b7e510e6334e4a4e3039d43c8e37ee61.pdf
https://atauzem.atauni.edu.tr/index.php/e-kaynaklar/


toplantı kaydı yeniden başlatılır. Tez savunma sonucuna karar verildikten sonra ikinci bölüme ait 

kayıt beklemeye alınır. Sınav sonucunun adaya duyurulması için öğrenci ve katılımcıların sanal 

sınıfa yeniden katılımı sağlanarak (üçüncü bölüm) kayıt yeniden başlatılır sınav sonucu adaya 
duyurulur ve toplantı tamamlanır. Sonucun öğrenciye duyurulmasından sonra kayıt durdurulur ve 

toplantı bitirilir. Seminer, tez izleme komitesi toplantısı gibi sınavlar tek bölüm halinde kayıt 

altına alınmalıdır.  


