
DİJİTAL ORTAMDA YAPILACAK SINAVLARIN UYGULANMASINA 

İLİŞKİN DUYURU 
 

 

Enstitümüzde Yeni Koronavirüsü (COVİD-19) salgını sebebiyle yapılamayan tez 

önerisi savunması, tez savunma sınavı, tez izleme komitesi toplantısı, yeterlik sınavı gibi 

sınavların danışman öğretim üyelerince online yapılmak istenmesi durumunda;  

 Sınavın Microsoft Teams programı aracılığı ile uzaktan yapılabileceği,  

 Sınavın Üniversitemiz ana sayfasında nasıl kullanılacağı uzaktan eğitim videolarında 

açıklanan active presenter programı ile kayıt altına alınmasının denetlenirlik açısından 

YÖK yazısı gereği olduğu,  

 Kayıtların ve oluşturulan CD’lerin on beş gün içinde Enstitümüze anabilim dalı 

başkanlığı aracılığı ile ulaştırılması gerektiği,  

 Danışman öğretim üyelerinin sınavı yürütebilmeleri için jüriye üniversitemiz dışından 

katılacak öğretim üyelerine Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından 

cbu.edu.tr uzantılı e-posta adresi almaları, bunun için bid@cbu.edu.tr adresine 

başvuru yapmaları gerektiği,  

Konularına ilişkin Danışman Öğretim Üyelerimiz tarafından gerekli hassasiyetin 

gösterilmesi önem arz etmektedir.  

Bu genel kaideler dışında uygulama aşamasında aşağıda verilen kurallara uyulması 

önemle rica olunur.  

 

Dijital Ortamda Yapılacak Sınavlarda  

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 

1. Olağanüstü koşulların uygulandığı dönem içerisinde (yeniden değişiklik yapılana kadar) 

dijital ortamda kaydedilebilme ve denetlenebilir olma koşuluyla gerçekleştirilecek 

sınavların tarih ve saati danışmanın teklifi, Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine 

Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir.  

2. Dijital ortamda yapılması düşünülen Tez Önerisi Savunması, Tez İzleme Komitesi, Tez 

Savunma ve Yeterlik Sınavlarının ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından sınav 

talebine ilişkin enstitüye gönderilen başvuru formlarında “İlgili sınav dijital ortamda 

yapılacaktır.” şeklinde bir not düşülmelidir.  

3. Tez Önerisi Savunması, Tez İzleme Komitesi Toplantısı, Tez Savunma ve Yeterlik 

Sınavları için danışmanın Microsoft Teams programında ekip oluşturarak tez jürisindeki 

öğretim üyeleri ve öğrenciyi ekibe dahil etmesi gerekmektedir. Danışman öğretim 

üyelerinin sınavı yürütebilmeleri için jüriye üniversitemiz dışından katılacak öğretim 

üyelerine Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından cbu.edu.tr uzantılı e-posta 

adresi almaları, bunun için bid@cbu.edu.tr e-posta adresine başvuru yapmaları 

gerekmektedir.  

4. Doktora yeterlik sınavları (yazılı ve sözlü kısımlar) denetlenebilir ortam şartlarının 

sağlanması ve kayıt altına alınması koşuluyla, dijital imkânlar ile yapılabilecektir 

(Yazılı sınav, danışmanın kontrolünde sosyal mesafe korunarak yüzyüze veya Microsoft 

Teams programı yardımıyla kayıt altına alınmak şartıyla yapılır). 



5. İlgili sınavlar, yapılıp sonuçlandırıldıktan sonra, sınava dair görüntü kayıtları 1 adet 

CD’ye kaydedilmelidir (CD’nin üzerinde öğrenci numarası, sınavın adı ve tarihi 

yazılır). Hazırlanan CD en geç 15 gün içerisinde enstitümüze ulaştırılmalıdır (Dijital 

kayıtlar, Active Presenter programı yardımıyla yapılabilir).  

6. Dijital ortamlarda yapılacak tüm sınavlarda, tüm jüri üyelerinin bağlantı 

kurabildiğinden emin olunmadan sınava başlanılmamalıdır.  

7. Kayıt altına alınmayan sınavlar geçersiz sayılacaktır. Sınav bitiminde talep edilen 

belgelerin tamamı en geç 15 gün içerisinde anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile 

enstitümüze ulaştırılmalıdır. Dijital olarak yapılan sınavlara ilişkin evraklarda ıslak 

imza yerine “online katılım sağlanmıştır” ifadesinin yazılması pandemi süresince kabul 

edilecektir. Söz konusu sınavlarda ilgili evrakların eksiksiz doldurulmasından öğrenci 

ve danışmanı sorumludur. 

8. Yükseköğretim Kurulu COVID-19 ile ilgili ilave kararlar aldığı takdirde, üstte belirtilen 

açıklamalarda değişiklik yapılması zaruriyeti ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda, 

süreçlerde yapılacak değişiklikler ve güncellemeler sizlere duyurulacaktır.  

 

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜLÜĞÜ 

 

Yüksek Lisans Formları için > https://saglikbe.mcbu.edu.tr/lisansustu-ogrenci-formlari/yukseklisans-form.19000.tr.html 
Doktora Formları için >  https://saglikbe.mcbu.edu.tr/lisansustu-ogrenci-formlari/doktora.18994.tr.html 

 

https://saglikbe.mcbu.edu.tr/lisansustu-ogrenci-formlari/yukseklisans-form.19000.tr.html
https://saglikbe.mcbu.edu.tr/lisansustu-ogrenci-formlari/doktora.18994.tr.html

