
Lisansüstü Programlar için Yeni Başvurular: 
Haziran/Temmuz Açıklamalar Başlangıç Bitiş
Adayların online  başvuru tarih aralığı 15.06.2010 30.06.2010
Bilim Sınavı / Mülakat tarihleri Anabilim Dalında yapılacaktır 05.07.2010 09.07.2010
Bilim sınavı/Mülakat sonucunda başarılı olan öğrencilerin 
Enstitüye bildirilmesi için son tarih

ABD Akademik Kurul 
Kararıyla 05.07.2010 15.07.2010

Lisansüstü Programlar için Yeni Başvurular: 
Ağustos/Eylül Açıklamalar Başlangıç Bitiş
Adayların online  başvuru tarih aralığı 23.08.2010 27.08.2010
Bilim Sınavı / Mülakat tarihleri Anabilim Dalında yapılacaktır 01.09.2010 03.09.2010
Bilim sınavı/Mülakat sonucunda başarılı olan öğrencilerin 
Enstitüye bildirilmesi için son tarih

ABD Akademik Kurul 
Kararıyla 01.09.2010 03.09.2010

Yatay geçiş başvuruları Anabilim Dalına yapılacaktır 26.07.2010 06.08.2010

Özel öğrencilik başvuruları Anabilim Dalına yapılacaktır 09.08.2010 13.08.2010
Özel öğrencilik başvurularına İlişkin Anabilim Dalı Akademik 
Kurul Kararlarının Enstitüye gönderilmesi için son gün 09.08.2010 20.08.2010

Kabul edilen adayların duyurulması Enstitü tarafından web 
sayfasında ilan edilir. 13.09.2010

Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme Açıklamalar Başlangıç Bitiş
Katkı payı ödeme tarihleri  13.09.2010 17.09.2010
Kesin kayıt ve kayıt yenileme (OİBS ile online ders seçme) 13.09.2010 17.09.2010
Kesin kayıt ve kayıt yenileme (danışman onayı) 13.09.2010 20.09.2010

Yüksek lisans ve doktora 
öğrencileri İki dönem kayıt 
yenilemezse kaydı silinir.
Tezsiz ikinci öğretim yüksek 
lisans öğrencileri kayıt 
yenilemezse kaydı silinir.

Ders Dönemi Açıklamalar Başlangıç Bitiş
Derslerin başlaması ve bitişi 20.09.2010 31.12.2010

Tez dönemindeki öğrenciler 
(yükseklLisans ve doktora), 
danışmanları açmışsa, tez 
danışmanlarının uzmanlık 
alan derslerini seçmek 
zorundadır.

Tezsiz yüksek lisans 
öğrencileri, danışmanları 
açmışsa, tez proje 
danışmanlarının özel alan 
derslerini seçmek zorundadır.

2010-2011 Bahar yarıyılı için 2547 sayılı kanunu 40a-d, 13-
b/4, 31. maddeleri uyarınca öğretim elemanı görevlendirme 
yazılarının Enstitüye gönderilmesi için son tarih

ABD Akademik Kurul 
Kararıyla 28.10.2010

2010-2011 bahar yarıyılı için yeni ders açma önerilerinin 
Enstitüye gönderilmesi için son tarih

ABD Akademik Kurul 
Kararıyla 28.10.2010

Anabilim Dalları tarafından 2010-2011 bahar yarıyılı OİBS 
üzerinden derslerin aktif hale getirilmesi için tarih aralığı 22.10.2010 24.12.2010

Kayıt yenileme Ö.İ.B.S. çıktılarının ve dekontların Anabilim 
Dalı başkanlığınca Enstitüye gönderilmesi için son gün 24.09.2010

Ders ekleme ve bırakma haftası 20.09.2010

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi 

Yatay geçiş başvuruları ile İlgili Anabilim Dalı Akademik Kurul 
Kararlarının Enstitüye gönderilmesi için son gün

En az bir yarıyıl tamamlamış 
olan başarılı öğrenciler 
başvurabilir. Yüksek lisansa 
en geç üçüncü yarıyılın 
sonuna kadar, doktorada 
yeterlik sınavına kadar yatay 
geçiş yapılabilir.

26.07.2010 13.08.2010

24.09.2010



2010-2011 Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için Anabilim Dalı 
OİBS çıktısı ders bildirim formlarının (dersler, seminerler, 
uzmanlık alan dersleri, özel alan dersleri)  Enstitüye 
gönderilmesi için son tarih

ABD Akademik Kurul 
Kararıyla

12.11.2010

Tez projelerinin Enstitüye teslimi

Tezli yüksek lisans öğrencileri 
en geç 3. yarıyıl sonuna 
kadar, doktora öğrencileri ilk 
TİK raporuyla birlikte en geç 
7. yarıyıl sonuna kadar, 
birleşik doktora öğrencileri ilk 
TİK raporu ile birlikte  en geç 
8. yarıyıl sonuna kadar

30.11.2010

Tezli yüksek lisans, doktora 
ve bütünleşik doktora 
öğrencileri 2.dönem sonuna 
kadar tez danışmanı ve tez 
konusu için başvurur.

Tezsiz yüksek lisans 
öğrencileri en geç birinci 
yarıyıl sonuna kadar proje 
danışmanı için başvurur.

Belirlenen Tez/Proje danışmanlarının Enstitüye gönderilmesi 
için son tarih.

ABD Akademik Kurul 
Kararıyla 06.12.2010

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş için 
başvuru tarih aralığı

Anabilim Dalına yapılır.
31.01.2011 03.02.2011

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş 
başvurularının Anabilim Dalı akademik kurul kararıyla 
Enstitüye gönderilmesi için son tarih

En geç üçüncü yarıyıl sonuna 
kadar yapılır. 31.01.2011 04.02.2011

Tezli yüksek lisans, doktora ve birleşik doktora öğrencileri için 
ek süre başvurusu

Anabilim Dalına yapılır
01.11.2010 12.11.2010

Doktora ve birleşik doktora öğrencilerinin ek süre formlarının 
ABD Akademik Kurul Kararıyla Enstitüye gönderilmesi için 
son tarih

Yüksek lisans derecesi ile 
doktora programına başlayan 
ve kredili derslerini ve 
seminerini başarıyla bitiren, 
yeterlik sınavında başarılı 
bulunan ve tez önerisi kabul 
edilen, ancak sekiz yarıyıl 
sonuna kadar tez sınavına 
giremeyen,  öğrenciye jüri 
önünde tez sınavına girmek 
için en fazla dört yarıyıl ek 
süre verilebilir. 

Tezli yüksek lisans öğrencilerinin ek süre formlarının ABD 
Akademik Kurul Kararıyla Enstitüye gönderilmesi için son tarih

Kredili derslerini ve seminerini 
başarı ile bitiren, ancak tez 
sınavına dört yarıyıl sonuna 
kadar giremeyen öğrenciye, 
tezini jüri önünde 
savunması için en fazla iki 
yarıyıl ek süre verilebilir. 

Anabilim Dalı Akademik Kurulu Kararıyla tez izleme komitesi 
önerilerinin Enstitüye gönderilmesi için son tarih

Komitede ilgili Anabilim Dalı 
dışından en az bir üye yer alır. 03.01.2011 31.01.2011

Tez/Proje danışmanı için Anabilim Dalına başvuru 30.11.2010

01.11.2010 26.11.2010



Sınavlar Açıklamalar Başlangıç Bitiş

Yeterlik Sınavı için başvuru tarih aralığı
Son hakkı olanlar için Enstitü 
sınava katılacak öğrenciler 
listesini hazırlar ve ilan eder.

13.09.2010 24.09.2010

Yüksek lisans derecesi ile 
doktora programına kabul 
edilen her öğrenci en geç 
beşinci yarıyılın sonuna kadar 
Yeterlilik sınavına girmek 
zorundadır. (Bütünleşik 
Doktora öğrencileri için 7. 
yarıyıl sonu)

Doktora öğrencisi beşinci 
yarıyılda zorunlu olarak girdiği 
Yeterlilik Sınavında başarısız 
olursa, altıncı yarıyılda son 
hakkı olarak Yeterlilik sınavına 
girmek zorundadır. 
(Bütünleşik Doktora 
öğrencileri için sekizinci 
yarıyıl)

Geçerli mazereti olan öğrenciler için Yeterlilik Sınavı tarih 
aralığı

Doktora yeterlik sınavında 
ikinci kez başarısız olan 
öğrencinin kaydı silinir.

17.01.2011 21.01.2011

Tez İzleme Komiteleri toplanma tarih aralığı 01.07.2010 31.12.2010
Tez izleme komitesinden üst 
üste iki kez veya aralıklı 
olarak üç kez başarısız (BŞZ) 
notu alınması durumunda 
öğrencinin kaydı silinir.

Süresinde gelmeyen tez 
izleme komitesi raporları için 
Enstitü tarafından başarısız 
notu verilir.

Dönem sonu sınav tarih aralığı 10.01.2011 21.01.2011
Bilgisayar Ortamında Not Girişi 10.01.2011 28.01.2011
Sınav sonuçlarının Enstitüye gönderilmesi için son tarih 04.02.2011

Tezli Yüksek Lisans  ve Doktora için tez teslimi son tarihi

Tezli yüksek lisans öğrencileri 

en geç 5. yarıyıl sonunda 

tezini teslim etmelidir. Doktora 

öğrencileri 11. yarıyıl sonunda 

tezi teslim etmelidir. Birleşik 

doktora öğrencileri en geç 13. 

yarıyıl sonunda tezini teslim 

etmelidir.

30.11.2010

Tezsiz Yüksek Lisans için dönem projesi ve başarı 
değerlendirme formunun Enstitüye teslimi için son tarih

Dönem projesi ve başarı 
değerlendirme formu Anabilim 
Dalı tarafından Enstitüye 
yollanır

28.01.2011

Yarıyıl Bitiş Tarihi 31.12.2010

Tez İzleme Komitesi raporlarının Enstitüye gönderilmesi için 
son tarih 15.01.2011

Yeterlik Sınav tarih aralığı 22.11.2010 17.12.2010



Lisansüstü Programlar için Yeni Başvurular: Ocak Açıklamalar Başlangıç Bitiş
Adayların online  başvuru tarih aralığı 10.01.2011 14.01.2011
Bilim Sınavı / Mülakat tarihleri Anabilim Dalında yapılacaktır 17.01.2011 19.01.2011
Bilim sınavı/Mülakat sonucunda başarılı olan öğrencilerin 
Enstitüye bildirilmesi için son tarih

ABD Akademik Kurul 
Kararıyla 17.01.2011 21.01.2011

Lisansüstü programlar arası geçiş başvuruları (madde 5) ve 
Yatay Geçiş başvuruları (madde 13) Anabilim Dalına yapılacaktır

01.02.2011 04.02.2011

Özel öğrencilik başvuruları Anabilim Dalına yapılacaktır 01.02.2011 04.02.2011

Özel öğrencilik başvurularına İlişkin Anabilim Dalı Akademik 
Kurul Kararlarının Enstitüye gönderilmesi için son gün 01.02.2011 08.02.2011

Kabul edilen adayların duyurulması
Enstitü tarafından web 

sayfasında ilan edilir.
14.02.2011

Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme Açıklamalar Başlangıç Bitiş
Katkı payı ödeme tarihleri  07.02.2011 11.02.2011

Kesin kayıt ve kayıt yenileme (OİBS ile online ders seçme) 07.02.2011 11.02.2011

Kesin kayıt ve kayıt yenileme (danışman onayı) 07.02.2011 14.02.2011
Yüksek lisans ve doktora 
öğrencileri İki dönem kayıt 
yenilemezse kaydı silinir.
Tezsiz ikinci öğretim yüksek 
lisans öğrencileri kayıt 
yenilemezse kaydı silinir.

Ders Dönemi Açıklamalar Başlangıç Bitiş
Derslerin başlaması ve bitişi 14.02.2011 20.05.2011

Tez dönemindeki öğrenciler 
(yükseklLisans ve doktora), 
danışmanları açmışsa, tez 
danışmanlarının uzmanlık 
alan derslerini seçmek 
zorundadır.

Tezsiz yüksek lisans 
öğrencileri, danışmanları 
açmışsa, tez proje 
danışmanlarının özel alan 
derslerini seçmek zorundadır.

2011-2012 Güz yarıyılı için 2547 sayılı kanunu 40a-d, 13-b/4, 

31. maddeleri uyarınca öğretim elemanı görevlendirme 

yazılarının Enstitüye gönderilmesi için son tarih

ABD Akademik Kurul 
Kararıyla 30.06.2011

2011-2012 Güz yarıyılı için yeni ders açma önerilerinin 
Enstitüye gönderilmesi için son tarih

ABD Akademik Kurul 
Kararıyla 30.06.2011

Anabilim Dalları tarafından 2011-2012 Güz yarıyılı OİBS 
üzerinden derslerin aktif hale getirilmesi için tarih aralığı 06.06.2011 08.07.2011

2011-2012 Eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için Anabilim Dalı 
OİBS çıktısı ders bildirim formlarının (dersler, seminerler, 
uzmanlık alan dersleri, özel alan dersleri)  Enstitüye 
gönderilmesi için son tarih

ABD Akademik Kurul 
Kararıyla 15.07.2011

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi 

Yatay geçiş ve lisansüstü programlar arası geçiş başvuruları 
ile İlgili Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararlarının Enstitüye 
gönderilmesi için son gün

En az bir yarıyıl tamamlamış 
olan başarılı öğrenciler 
başvurabilir. Yüksek lisansa 
en geç üçüncü yarıyılın 
sonuna kadar, doktorada 
yeterlik sınavına kadar yatay 
geçiş yapılabilir.

01.02.2011 08.02.2011

Kayıt yenileme Ö.İ.B.S. çıktılarının ve dekontların Anabilim 
Dalı başkanlığınca Enstitüye gönderilmesi için son gün 07.02.2011 18.02.2011

Ders ekleme ve bırakma haftası 21.02.2011 25.02.2011



Tez projelerinin Enstitüye teslimi

Tezli yüksek lisans öğrencileri 
en geç 3. yarıyıl sonuna 
kadar, doktora öğrencileri ilk 
TİK raporuyla birlikte en geç 
7. yarıyıl sonuna kadar, 
birleşik doktora öğrencileri ilk 
TİK raporu ile birlikte  en geç 
8. yarıyıl sonuna kadar

29.04.2011

Tezli yüksek lisans, doktora 
ve bütünleşik doktora 
öğrencileri 2.dönem sonuna 
kadar tez danışmanı ve tez 
konusu için başvurur.

Tezsiz yüksek lisans 
öğrencileri en geç birinci 
yarıyıl sonuna kadar proje 
danışmanı için başvurur.

Belirlenen Tez/Proje danışmanlarının Enstitüye gönderilmesi 
için son tarih.

ABD Akademik Kurul 
Kararıyla 06.05.2011

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş için 
başvuru tarih aralığı

Anabilim Dalına yapılır.
22.08.2011 26.08.2011

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş 
başvurularının Anabilim Dalı akademik kurul kararıyla 
Enstitüye gönderilmesi için son tarih

En geç üçüncü yarıyıl sonuna 
kadar yapılır. 22.08.2011 31.08.2011

Tezli yüksek lisans, doktora ve birleşik doktora öğrencileri için 
ek süre başvurusu

Anabilim Dalına yapılır
04.04.2011 15.04.2011

Doktora ve birleşik doktora öğrencilerinin ek süre formlarının 
ABD Akademik Kurul Kararıyla Enstitüye gönderilmesi için 
son tarih

Yüksek lisans derecesi ile 
doktora programına başlayan 
ve kredili derslerini ve 
seminerini başarıyla bitiren, 
yeterlik sınavında başarılı 
bulunan ve tez önerisi kabul 
edilen, ancak sekiz yarıyıl 
sonuna kadar tez sınavına 
giremeyen,  öğrenciye jüri 
önünde tez sınavına girmek 
için en fazla dört yarıyıl ek 
süre verilebilir. 

Tezli yüksek lisans öğrencilerinin ek süre formlarının ABD 
Akademik Kurul Kararıyla Enstitüye gönderilmesi için son tarih

Kredili derslerini ve seminerini 
başarı ile bitiren, ancak tez 
sınavına dört yarıyıl sonuna 
kadar giremeyen öğrenciye, 
tezini jüri önünde 
savunması için en fazla iki 
yarıyıl ek süre verilebilir. 

Anabilim Dalı Akademik Kurulu Kararıyla tez izleme komitesi 
önerilerinin Enstitüye gönderilmesi için son tarih

Komitede ilgili Anabilim Dalı 
dışından en az bir üye yer alır. 01.06.2011 30.06.2011

Tez/Proje danışmanı için Anabilim Dalına başvuru 29.04.2011

04.04.2011 29.04.2011



Sınavlar Açıklamalar Başlangıç Bitiş

Yeterlik Sınavı için başvuru tarih aralığı
Son hakkı olanlar için Enstitü 
sınava katılacak öğrenciler 
listesini hazırlar ve ilan eder. 14.02.2011 25.02.2011

Yüksek lisans derecesi ile 
doktora programına kabul 
edilen her öğrenci en geç 
beşinci yarıyılın sonuna kadar 
Yeterlilik sınavına girmek 
zorundadır. (Bütünleşik 
Doktora öğrencileri için 7. 
yarıyıl sonu)

Doktora öğrencisi beşinci 
yarıyılda zorunlu olarak girdiği 
Yeterlilik Sınavında başarısız 
olursa, altıncı yarıyılda son 
hakkı olarak Yeterlilik sınavına 
girmek zorundadır. 
(Bütünleşik Doktora 
öğrencileri için sekizinci 
yarıyıl)

Geçerli mazereti olan öğrenciler için Yeterlilik Sınavı tarih 
aralığı

Doktora yeterlik sınavında 
ikinci kez başarısız olan 
öğrencinin kaydı silinir.

20.06.2011 24.06.2011

Tez İzleme Komiteleri toplanma tarih aralığı 03.01.2011 30.06.2011
Tez izleme komitesinden üst 
üste iki kez veya aralıklı 
olarak üç kez başarısız (BŞZ) 
notu alınması durumunda 
öğrencinin kaydı silinir.

Süresinde gelmeyen tez 
izleme komitesi raporları için 
Enstitü tarafından başarısız 
notu verilir.

Dönem sonu sınav tarih aralığı 23.05.2011 03.06.2011
Bilgisayar Ortamında Not Girişi 23.05.2011 10.06.2011
Sınav sonuçlarının Enstitüye gönderilmesi için son tarih 17.06.2011

Tezli Yüksek Lisans  ve Doktora için tez teslimi son tarihi

Tezli yüksek lisans öğrencileri 

en geç 5. yarıyıl sonunda 

tezini teslim etmelidir. Doktora 

öğrencileri 11. yarıyıl sonunda 

tezi teslim etmelidir. Birleşik 

doktora öğrencileri en geç 13. 

yarıyıl sonunda tezini teslim 

etmelidir.

22.04.2011

Tezsiz Yüksek Lisans için dönem projesi ve başarı 
değerlendirme formunun Enstitüye teslimi için son tarih

Dönem projesi ve başarı 
değerlendirme formu Anabilim 
Dalı tarafından Enstitüye 
yollanır

17.06.2011

Yarıyıl Bitiş Tarihi 20.05.2011

Yeterlik Sınav tarih aralığı 25.04.2011 20.05.2011

Tez İzleme Komitesi raporlarının Enstitüye gönderilmesi için 
son tarih 15.07.2011


