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GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARINDA 
FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI DIŞINDAKİ AKADEMİK FAALİYETLERİN 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA 
ÇEVRİMİÇİ OLARAK YAPILMASINDA GÖZETİLECEK UYGULAMA ESASLARI 

 
MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Esasları, COVID-19 küresel salgını nedeniyle yetkili makamlar 
tarafından alınan kararlar ve ilgili diğer mevzuat gözetilerek, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz 
yarıyılında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün (bundan sonra “Enstitü” olarak 
anılacaktır) lisansüstü programlarındaki akademik faaliyetler kapsamında yer alan tez savunmaları, 
doktora yeterlik sınavları ve dönem projesi teslimleri ile tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi 
toplantılarının çevrimiçi olarak yapılmasında gözetilecek esasları düzenler. 
(2) Enstitü programları kapsamındaki final ve bütünleme sınavları, Galatasaray Üniversitesi 
Senatosu’nun ilgili kararlarında belirtilen şekilde yapılır. 
 
MADDE 2 – (1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.09.2020 tarihli ve E.55362 sayılı yazısında 
belirtilen hususlar ve Galatasaray Üniversitesi’nin yetkili organlarının ilgili kararları doğrultusunda, 
2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılına mahsus olmak üzere Enstitü’nün lisansüstü 
programlarındaki tez savunmaları, doktora yeterlik sınavları, dönem projesi teslimleri ile tez önerisi 
savunması ve tez izleme komitesi toplantıları çevrimiçi olarak yapılır. 
(2) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın ilgili kararları uyarınca çevrimiçi olarak yapılacak sınavların 
“denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması” zorunlu 
olduğundan, Enstitü programlarında çevrimiçi olarak yapılacak tez savunmaları ile doktora yeterlik 
sınavları, tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi toplantıları Galatasaray Üniversitesi tarafından 
uzaktan eğitim-öğretim faaliyetleri için kullanılan iletişim platformları üzerinde gerçekleştirilir ve 
danışmanlar tarafından kayda alınır.  
(3) Çevrimiçi olarak yapılacak tez savunmaları ile doktora yeterlik sınavları, tez önerisi savunması ve 
tez izleme komitesi toplantılarının gerçekleştirilebilmesi için başta Galatasaray Üniversitesi dışındaki 
üniversitelerde görevli jüri üyeleri ve ilgili öğrenciler ile iletişimin sağlanması olmak üzere, süreçlerin 
tüm aşamalarında Enstitüye gerekli desteği sağlamak ve bu sınavları elektronik ortamda kaydederek, 5 
(beş) yıl saklanmak üzere Enstitüye iletmek ilgili danışmanların sorumluluğundadır. 
(4) Çevrimiçi olarak yapılan tez savunmaları doktora yeterlik sınavları, tez önerisi savunması ve tez 
izleme komitesi toplantılarının değerlendirilmesi aşamasında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 
22.05.2020 tarihli ve “Pandemi Döneminde Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri” konulu yazısında ve 
20.11.2020 tarihli ve “Sınav Güvenlik Tedbirleri” konulu yazısında belirtilen hususlar, görevli jüri veya 
tez izleme komitesi tarafından dikkate alınır. 
(5) Çevrimiçi olarak yapılacak tez savunmaları, doktora yeterlik sınavları, dönem projesi teslimleri ile 
tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi toplantılarının bu Uygulama Esasları doğrultusunda 
gerçekleştirilmesine yönelik ayrıntılı bilgilendirme esasen Enstitü tarafından internet sitesinde yapılır 
ve danışmanlarla iş birliği içinde uygulanır. 
 
MADDE 3 – (1) Enstitünün tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki lisansüstü tez 
savunmaları, bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihi izleyen günden başlayarak, 2020-2021 
eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme döneminin başlangıcına kadar çevrimiçi olarak yapılır. 
(2) Tez çalışmaları hakkında “düzeltme” kararı verilen ve öngörülen düzeltme süresi 2020-2021 eğitim-
öğretim yılı bahar yarıyılında sona eren öğrencilerin ikinci kez katılacakları tez savunmasının çevrimiçi 
olarak yapılması, salgının seyri, akademik işleyişteki gecikmelerin veya herhangi hak kaybının 
önlenmesi hususları gözetilerek, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanabilir. 
(3) Çevrimiçi olarak yapılacak tez savunmalarının, Galatasaray Üniversitesi tarafından uzaktan eğitim-
öğretim faaliyetleri için kullanılan iletişim platformları üzerinden gerçekleştirilmesi kural olmakla 
birlikte, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eş Diplomalı Doktora Eğitim ve Öğretim 
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Yönergesi kapsamındaki doktora tez çalışmaları için düzenlenecek tez savunmalarında, ilgili yabancı 
üniversitenin teknolojik imkanları ve elektronik iletişim platformu kullanılabilir. Ancak bu tür 
durumlarda, danışmanın savunma sınavının kaydını Enstitüye iletme yükümlülüğü başta olmak üzere, 
bu Uygulama Esasları ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen tüm gerekliliklerin karşılanması zorunludur.  
 
MADDE 4 – (1) Enstitünün doktora programlarında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılındaki 
doktora yeterlik sınavları, bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihi izleyen günden başlayarak, 
2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme döneminin başlangıcına kadar çevrimiçi 
olarak tamamlanır. 
(2) Çevrimiçi olarak yapılacak doktora yeterlik sınavlarının yazılı aşaması, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı’nın 22.05.2020 tarihli ve “Pandemi Döneminde Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri” konulu 
yazısı ile 20.11.2020 tarihli ve “Sınav Güvenlik Tedbirleri” konulu yazısında belirtilen hususlar 
doğrultusunda, çevrimiçi ortamda, açık uçlu sorular sorularak ve gözetimli şekilde gerçekleştirilir. 
Öğrenci, yazılı aşamaya bilgisayarının kamerası ile mikrofonu açık şekilde katılır ve yazılı sınav da 
başından sonuna kadar danışman tarafından kaydedilir. 
(3) Daha önce doktora yeterlik sınavında başarısız olmaları nedeniyle, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 
bahar yarıyılında doktora yeterlik sınavına katılması gereken öğrenciler için söz konusu sınavın 
çevrimiçi olarak yapılması, salgının seyri, akademik işleyişteki gecikmelerin veya herhangi hak 
kaybının önlenmesi hususları gözetilerek, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanabilir. 
 
MADDE 5 – (1) Enstitünün doktora programlarında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılındaki 
tez önerisi savunması toplantıları bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihi izleyen günden 
başlayarak, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme döneminin başlangıcına kadar 
çevrimiçi olarak yapılır.  
(2) Daha önce katıldıkları tez önerisi savunmasında “düzeltme” veya “red” kararı verilmiş olması 
nedeniyle, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında yeniden tez önerisi savunması gereken 
öğrenciler için söz konusu toplantıların çevrimiçi olarak yapılması, salgının seyri, akademik işleyişteki 
gecikmelerin veya herhangi hak kaybının önlenmesi hususları gözetilerek, Enstitü Yönetim Kurulu 
tarafından karara bağlanabilir. 
(3) Enstitünün doktora programlarında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında tez izleme 
komitesi toplantısı yapılacak öğrenciler için söz konusu toplantılar, bu Usul ve Esasların yürürlüğe 
girdiği tarihi izleyen günden başlayarak, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme 
döneminin başlangıcına kadar çevrimiçi olarak tamamlanır. Bu toplantılar, aynı tarihler arasında, tez 
izleme komitesi üyelerinin öğrencinin tez çalışmalarını yazılı olarak değerlendirdikleri inceleme 
raporları yoluyla da yapılabilir. 
 
MADDE 6 – (1) Enstitünün tezsiz yüksek lisans programlarında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz 
yarıyılında dönem projesini teslim edecek öğrenciler için söz konusu süreç, danışmanları ile 
koordinasyon halinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilir. 
(2) Dönem projeleri teslimi için final ve bütünleme aşamalarındaki son teslim tarihleri Enstitü tarafından 
ilan edilir. 
 
MADDE 7 – Bu Usul ve Esaslar, Galatasaray Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte 
yürürlüğe girer. 
 
 
 


