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TRABZON ÜNĠVERSĠTESĠ 

LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA PANDEMĠ DÖNEMĠ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN SENATO KARARLARI  
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1) Ülkemizde görülen Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını nedeniyle Üniversitemiz lisansüstü eğitim 

öğretim akademik takviminde yapılan değiĢiklikler 

Trabzon Üniversitesi lisansüstü programlarında 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar döneminin geri kalan dokuz 

(9) haftalık kısmında “2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla” akademik takvim 

aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır. Yarıyıl sonu ve diğer sınavların takvimi de Ülkemizde Koronavirüs (COVID-

19) küresel salgının seyrine göre ilgili kurumların alacakları kararlara göre Üniversitemizin ilgili kurulları tarafından 

daha sonradan belirlenir. 

 

2019-2020 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR DÖNEMĠ  

(KORONAVĠRÜS (COVID-19) PANDEMĠ Dönemi)  

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM SÜRECĠ 

BAHAR YARIYILI DERSLERĠNĠN BAġLAMASI 10 ġubat 2020 

KORONAVĠRÜS (COVID-19) NEDENĠYLE DERSLERE ARA VERĠLMESĠ 16-22 Mart 2020 

  

UZAKTAN ÖĞRETĠM ĠLE YAPILAN DERSLERE BAġLANILMASI 23 Mart 2020 

UZAKTAN ÖĞRETĠM ĠLE YAPILAN DERSLERĠN SON GÜNÜ 22 Mayıs 2020 

  

YARIYIL SONU SINAVLARI Tarihler, Ülkemizde 

Koronavirüs (COVID-19) 

küresel salgınının seyrine göre 

uzaktan öğretimle derslerin 

tamamlanmasından sonra 

belirlenecektir. 

Öğretim elemanlarınca sınav sonuçlarının dijital ortama aktarılması 

Harfli notların öğrencilere dijital ortamda ilanı 

BÜTÜNLEME SINAVLARI 

Öğretim elemanlarınca bütünleme sınav sonuçlarının dijital ortama aktarılması 

Bütünleme sonuçlarının dijital ortamda ilanı 

 

DanıĢman 

Ataması 

Öğrencinin danışman ataması için 

anabilim dalı başkanlığına başvurması ve 

anabilim dalı başkanlığının önerisini 

enstitüye bildirmesi (danışman değişiklik 

talepleri de belirtilen tarihlerde yapılır.) 

Öğrenciliğin ilk ders dönemi içerisinde olmak şartıyla 

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarının 

son haftasında öğrenci kayıtlı olduğu anabilim dalı 

başkanlığına başvuruda bulunur. Takip eden haftada 

anabilim dalı başkanlığı sonucu enstitüye bildirir. 

Tez 

Önerisi 

Teslimi 

Yüksek lisans öğrencisinin tez önerisini 

anabilim dalı başkanlığına teslimi (tez 

konusu değişiklik talepleri de belirtilen 

tarihlerde yapılır.) 

Öğrencinin danışmanının atanmasını izleyen ilk dönem 

içerisinde olmak şartıyla Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, 

Eylül ve Kasım aylarının son haftasında öğrenci anabilim 

dalına önerisini teslim eder. Takip eden haftada anabilim 

dalı başkanlığı sonucu Enstitüye bildirir. 

Karton 

Kapak Tez 

Teslimi 

Öğrencilik süresi dolacak olan 

öğrencilerin karton kapak tezlerinin 

anabilim dalı başkanlıklarınca enstitüye 

gönderileceği son gün 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt 

yenileme ve ders yazılımlarının başlamasından önceki 

Cuma gününe kadar karton kapak tez teslimi yapılabilir. 

 

DOKTORA ÖNERĠSĠ VE TEZ ĠZLEME RAPORLARI Ocak-Haziran 2020 Dönemi 

Tez izleme raporunun tez izleme komitesine teslim süresi 1 Nisan -29 Mayıs 2020 

Tez izleme raporlarının tez izleme komitesince değerlendirmelerin yapılacağı son gün 30 Haziran 2020 

 

Notlar:  

1) Öğretim üyeleri 2020-2021 Güz dönemi için yeni ders açma önerilerini 10 Nisan 2020 tarihine kadar anabilim dalı 

başkanlıklarına bildirmelidirler. 

2) Öğrencilik süresi dolmamış olan öğrenciler karton kapak tez teslimini öğrencilik süreleri içerisinde istedikleri zaman 

teslim edebilirler. 


