T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

COVID-19 KAPSAMINDA 2019-2020 BAHAR YARIYILI DUYURUSU
01.04.2020
COVID-19 küresel salgını ile ilgili olarak YÖK’ün 31 Mart 2020 tarihinde Üniversitelere
gönderilen duyuru ve Rektörlüğümüz kararları kapsamında Enstitümüz Yönetim Kurulu
tarafından 31 Mart 2020 tarihinde alınan kararlar aşağıdadır:

1. Kayıt Dondurma
a. Öğrencilerimizin, talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde
kayıtlarının dondurulabilecek ve kayıt dondurulan süre, azami süreden sayılmayacaktır.
b. Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre
kadar ilave süre verilecektir.
Ancak Üniversitemiz Rektörlüğünce de duyurulduğu gibi, siz değerli öğrencilerimizin halen beş haftası
kalan Bahar Yarıyılına ilişkin bu seçeneği zaman yönetimi açısından değerlendireceğinizi, başka bir
ifadeyle, kayıt dondurarak zaman kaybetmek istemeyeceğinizi umuyoruz.

2. Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Öneri ve İzleme Komisyonu Toplantıları,
Yeterlilik ve Tez Savunma Sınavları:
Tez aşamasında olan öğrencilerin;
a. Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle
devam etme imkânı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam
edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında
ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca
değerlendirilerek karar verilecektir.
c. Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki
süreci ve öğrencinin şartları dikkate alınacak; tez savunma ve yeterlik sınavlarının
“denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması
şartıyla” dijital olanaklar dahilinde yapılabilecektir.
d. Enstitümüzde dönem sonuna kadar yapılması planlanan yeterlilik sınavlarının, tez öneri ve
izleme komisyonu toplantılarının ve tez savunma jürilerinin sanal ortamda
BlackboardLearn Sistemi üzerinden yapılabileceği gibi jüri üyelerinin takdiri
doğrultusunda, kısmen ya da tamamen yüz-yüze de yapılabileceğine karar verilmiştir.
Bütün yeterlik sınavları, tez öneri ve izleme komisyonu toplantıları ve tez savunma jürileri
planlandığı zamanda yapılacaktır.
e. Bununla birlikte, öğrencilerimiz bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkânından da
yararlanabilecektir.
a. Ocak-Haziran 2020 dönem aralığında yapılacak olan Doktora Tez Önerisi Savunmaları ve
Tez İzleme Komiteleri tez danışmanınca ilgili öğrenci ve komite üyeleriyle teyitleşildikten
sonra sınav tarih ve saatinin yine ilgili tez danışmanı ve/veya Anabilim/Anasanat Dalı
Başkanlığı tarafından, Enstitü Müdürlüğüne ait lisansustu@maltepe.edu.tr adresine en
geç bir hafta öncesinden e-posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir.
b. Tüm bu süre içinde yapılacak tezlerle ilgili sınav ve değerlendirme toplantıları
BlackboardLearn Sistemi üzerinden on-line yapılabileceğinden, öğrenci ve tez izleme
komitesi üyelerinin hepsine sistem bağlantısının sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle

de, Üniversitemizin dışından gelecek jüri üyelerinin sistemde tanımlanabilmesi için
önceden Enstitümüze bildirilmesi şarttır.
c. Tez savunması sonrasında imzalı tutanak ve belgelerini eksiksiz olarak teslim edecek
öğrenciler, tezlerini randevu alarak Enstitüye teslim edebileceklerdir. Ancak tutanakta
imza sorunu yaşayıp tezini ciltlemek sorunu yaşayan öğrenciler de tezlerini Haziran ayında
teslim edebileceklerdir.

3. Tezsiz Yüksek Lisans Programları Mezuniyet Projesi Teslimi:
Tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans danışman öğretim üyesine proje
teslim tarihi 12 Haziran 2020 olarak belirlenmiştir.

4. Enstitü ile İlgili İş ve İşlem Süreçleri:
a. e-devlet ve MUBİS üzerinden alınabilen e-belgelerin hiçbiri Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
tarafından elden verilmeyecektir.
b. Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden talep edilecek tüm iş, işlemlerin ve belgelerin, mümkün
olduğunca lisansustu@maltepe.edu.tr e-posta adresi üzerinden istenmesi/gönderilmesine
özen gösterilecektir.
c. Ancak mutlaka Enstitümüze gelerek yapılacak bir işlem olması durumunda (Diploma alma,
Tez teslimi, Dilekçe teslimi vb. her türlü yüz-yüze görüşme durumları) ise, randevu esasına göre
çalışılacaktır. İşlemle ilgili bilginin öncelikli olarak lisansustu@maltepe.edu.tr adresine
yazılması ve randevu alınması gerekmektedir.
f. Güncel gelişmelere göre yapılacak değişiklikler Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün web
sayfasından https://www.maltepe.edu.tr/enstitu duyurulacaktır.

Bu kararlar, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi ile sınırlı kalacaktır.
Saygılarımızla,
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü
1 Nisan 2020

