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 Bahar Dönemi sonunda ilişiği kesilecek öğrencilerin belirlenerek Enstitümüze bildirilmesi (En geç güz dönemi ders kayıt
haftasına kadar)
 Bahar Dönemi sonuna kadar Tez Savunma Sınavına giren öğrencilerin tez sınav evraklarının Enstitümüze iletilmesi (En geç
ekle-bırak tarihi sonuna kadar)
 Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin Tez Danışmanı Atama ve Tez Öneri Formlarının Enstitümüze gönderilmesi
(En geç ekle-bırak tarihi sonuna kadar)
 Güz Döneminde Enstitü Anabilim Dallarında fiilen verilen lisansüstü derslerin ilgili forma işlenerek enstitüye bildirilmesi
 Lisansüstü programlarda başarısız dersler yerine sayılacak derslerin ilgili formla birlikte anabilim dalı kurul kararı ile birlikte
Enstitümüze iletilmesi
 Bahar Dönemi için lisansüstü kontenjanların ilgili form doldurularak Enstitümüze bildirilmesi (TC ve yabancı uyruklu)
 Güz Döneminde kabul edilen Yabancı uyruklu öğrencilerin YÖK’ ten alacakları tanınırlık belgelerinin Enstitümüze
gönderilmesi (En geç Kasım ayının ikinci haftası)
 Bahar Dönemi için Yabancı Uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara başvurularının alınması (En geç Kasım ayı sonuna
kadar)
 Doktora programlarında gerekli şartları sağlayan öğrencilerin Doktora Yeterlik Sınavına (DYS) girebilmesi için gerekli
evrakların Enstitümüze iletilmesi (Ocak döneminde DYS sınavına girecek tüm öğrenciler için EABD tarafından toplu olarak
gönderilecektir.)
 Yabancı Uyruklu öğrenci başvurularının değerlendirilmesi
 Tez Önerisi Savunma sınavlarının yapılması ve sonuçların Enstitümüze bildirilmesi
 Güz Dönemi sonuna kadar Tez Savunma Sınavına giren öğrencilerin tez sınav evraklarının Enstitümüze iletilmesi (En geç
ekle-bırak tarihi sonuna kadar)
 Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin Tez Danışmanı Atama ve Tez Öneri Formlarının Enstitümüze gönderilmesi
(En geç ekle-bırak tarihi sonuna kadar)
 Doktora Yeterlik Sınavlarının yapılması ve sonuçların Enstitümüze en geç 3 iş günü içinde iletilmesi
 Doktora Tez İzleme Komitesi raporlarının Enstitümüze iletilmesi (En geç finallerin bitiş tarihine kadar)
 Bahar Döneminde açılması önerilen derslerin ilgili forma işlenerek (kod sırasına göre) Enstitümüze iletilmesi
 Güz Dönemi sonunda ilişiği kesilecek öğrencilerin belirlenerek Enstitümüze bildirilmesi (En geç bahar dönemi ders kayıt

haftasına kadar)
 Güz Dönemi sonuna kadar (en geç ekle bırak haftasında) Tez Savunma sınavına girecek öğrencilerin evraklarının Enstitüme
iletilmesi (En geç Ocak ayının ikinci haftasına kadar)
 Lisansüstü programlar için mülakat sınavları
 Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olabilecek öğrencilerin durumlarının incelenerek Enstitümüze bildirilmesi
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 Güz Dönemi sonunda ilişiği kesilecek öğrencilerin belirlenerek Enstitümüze bildirilmesi (En geç güz dönemi ders kayıt
haftasına kadar)
 Güz Dönemi sonuna kadar Tez Savunma Sınavına giren öğrencilerin tez sınav evraklarının Enstitümüze iletilmesi (En geç
ekle-bırak tarihi sonuna kadar)
 Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin Tez Danışmanı Atama ve Tez Öneri Formlarının Enstitümüze
gönderilmesi (En geç ekle-bırak tarihi sonuna kadar)
 Bahar Döneminde Enstitü Anabilim Dallarında fiilen verilen lisansüstü derslerin ilgili forma işlenerek enstitüye
bildirilmesi
 Lisansüstü programlarda başarısız dersler yerine sayılacak derslerin ilgili formla birlikte anabilim dalı kurul kararı ile
birlikte Enstitümüze iletilmesi
 Ocak ayında yapılan DYS sınavından başarılı olan öğrenciler için Tez İzleme Komitesi üyelerinin belirlenip Enstitümüze
bildirilmesi
 Güz Dönemi için lisansüstü kontenjanların ilgili form doldurularak Enstitümüze bildirilmesi (TC ve yabancı uyruklu)
 Bahar Döneminde kabul edilen Yabancı uyruklu öğrencilerin YÖK’ ten alacakları tanınırlık belgelerinin Enstitümüze
gönderilmesi (En geç Nisan ayının ikinci haftası)
 Doktora programlarında gerekli şartları sağlayan öğrencilerin Doktora Yeterlik Sınavına girebilmesi için gerekli evrakların
Enstitümüze iletilmesi (Haziran döneminde DYS sınavına girecek tüm öğrenciler için EABD tarafından toplu olarak
gönderilecektir.)
 Güz Dönemi için Yabancı Uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara başvurularının alınması (En geç Mayıs ayı sonuna
kadar)
 Doktora Yeterlik Sınavlarının (DYS) yapılması ve sonuçların Enstitümüze en geç 3 iş günü içinde iletilmesi
 Doktora Tez İzleme Komitesi raporlarının Enstitümüze iletilmesi (En geç finallerin bitiş tarihine kadar)
 Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olabilecek öğrencilerin durumlarının incelenerek Enstitümüze bildirilmesi
 Yabancı Uyruklu öğrenci başvurularının değerlendirilmesi
 Tez Önerisi Savunma sınavlarının yapılması ve sonuçların Enstitümüze bildirilmesi
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 Lisansüstü programlar için mülakat sınavları
 Haziran ayında yapılan DYS sınavından başarılı olan öğrenciler için Tez İzleme Komitesi üyelerinin belirlenip
Enstitümüze bildirilmesi
 Güz Döneminde açılması önerilen derslerin ilgili forma işlenerek (kod sırasına göre) Enstitümüze iletilmesi
 Bahar Dönemi sonuna kadar (en geç ekle bırak haftasında) Tez Savunma sınavına girecek öğrencilerin evraklarının
Enstitüme iletilmesi (En geç Ağustos ayının ikinci haftasına kadar)

