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İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

2019/20 BAHAR YARIYILI UZAKTAN EĞİTİM SINAV TAKVİMİ VE DEĞERLENDİRME 

ESASLARI 

 

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11/05/2020 tarih ve E.30480 sayılı yazısı 

uyarınca 2019/20 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı sınavları yüz yüze 

gerçekleştirilmeyecektir. Üniversite Senatosu tarafından belirlenen sınav takvimi ve 

sınavlara ilişkin enstitümüz uygulama esasları aşağıda sunulmuştur.   

 

Tarih Sınav / Ders Türü 

  
28-29 Mayıs 2020 Seminer Dersi Sunumları 

Açıklama: 
Seminer dersi sunumları MS Teams programı üzerinden Üniversitemiz öğrenci ve 
öğretim üyelerinin katılımına açık şekilde ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. 

Yüksek Lisans ve Doktora programlarımıza ilişkin ekipler MS Teams programı üzerinden 
oluşturulmuş olup, Anabilim Dalı başkanı moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan 
oturumların ekip kodları ve seminer konuları Enstitü web sayfasında duyurulmuştur. 

http://www.idu.edu.tr/wp-content/uploads/2020/05/SBE-Seminer-Sunum.pdf 
 

Oturumların tamamlanması sonrasında Enstitü web sayfasında formlar başlığı altında 
yer alan ve aynı zamanda MS Teams ekipleri içerisinde dosyalar sekmesine eklenmiş 
olan SBY5 (Yüksek Lisans) ve SBD2 (Doktora) formlarının doldurularak (ıslak imza 

gerekmeksizin) sbe@idu.edu.tr adresine 01 Haziran 2020 mesai bitimine kadar 
elektronik posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir.  

  
01–06 Haziran 2020 Arasınavlar 
Açıklama: 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Md.21 uyarınca 
lisansüstü derslerde arasınav değerlendirmesi yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Ancak dönemiçi değerlendirme (arasınav, ödev, sunum, vb.) yapmak isteyen öğretim 

üyelerimizin otomasyon sistemi üzerinden bu değerlendirme türünü ve ağırlığını 
tanımlamaları ve öğrencilere duyurmaları ve verilen tarihler arasında otomasyon 

sistemine öğrenci notlarını girmeleri gerekmektedir. 
  
08-26 Haziran 2020  Mazeret Sınavları 

Açıklama: 
Dönemiçi değerlendirme (ödev, sınav, sunum, vb.) sorumluluklarını ilgili tarihlerde 

yerine getiremeyen öğrencilerden, mazeretleri, danışman öğretim üyesinin de görüşü 
alınarak Enstitü yönetim kurulunca uygun görülen öğrencilerin mazeret 
değerlendirmelerinin yapılması ve notların girişi için belirlenen tarihlerdir.  

  
29 Haz. – 10 Tem.2020 Dönemsonu Sınavları 
Açıklama: 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Md.21 uyarınca 
yapılacak olan dönemsonu ders değerlendirmeleri için belirlenen tarihlerdir. 

Dönemsonu ders değerlendirmesini çevrimiçi yazılı sınav olarak yapacak öğretim 

http://www.idu.edu.tr/wp-content/uploads/2020/05/SBE-Seminer-Sunum.pdf
mailto:sbe@idu.edu.tr


üyelerinin sınav tarihlerini en geç 02 Haziran 2020 mesai bitimine kadar ABD 
başkanlıkları yolu ile Enstitümüze yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir. Yapılan 

dönemsonu değerlendirmelere (çevrimiçi yazılı sınav, ödev, sunum, vb.) ait notların 10 
Temmuz 2020 mesai bitimine kadar otomasyon sistemine girilmesi gerekmektedir.    

  
10 Temmuz 2020 Tezsiz Yüksek Lisans Proje Teslimi 
Açıklama: 

Enstitümüz bünyesinde eğitim ve öğretime devam eden tezsiz yüksek lisans 
öğrencilerinin proje onay formlarının (SBT1) (ıslak imza gerekmeksizin) danışman 
öğretim üyesi tarafından sbe@idu.edu.tr adresine elektronik posta yoluyla iletilmesi ve 

proje değerlendirme notlarının otomasyon sistemine işlenmesi için belirlenen son 
tarihtir.  

  
10 Temmuz 2020 Yüksek Lisans Tez Konusu Belirleme 
Açıklama: 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Md. 8(1) uyarınca, tezli yüksek lisans 
öğrencilerinin tez konusu belirlemesi ve bunu Enstitüye sunması için belirlenen son 

tarihtir. Bu tarihe kadar enstitümüz formlar sayfasında yer alan SBY12 formunun 
danışman öğretim üyesi tarafından sbe@idu.edu.tr adresine (ıslak imza gerekmeksizin) 
elektronik posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Ancak olası tez konusu değiştirme 

durumunu da gözeterek, belirlenen tez konusunun “YÖK Tez Veri Tabanına” girilmesi 
için son tarih 2020/21 akademik yılı Güz yarıyılı ders ekleme-çıkarma süresi sonu 
olarak belirlenmiştir.  

  
Yüksek Lisans / Doktora Tez Savunma Sınavına Girecekler için 

Açıklama:  
2020/2021 eğitim-öğretim yılı başlamadan önce tez savunma sınavına girmek isteyen 
öğrencilerin, İzmir Demokrasi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 

Md.28(3) uyarınca en az altı hafta önce ilgili formlarla birlikte Enstitüye başvurmaları 
gerekmektedir.  

 

mailto:sbe@idu.edu.tr
mailto:sbe@idu.edu.tr

