LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES AND RESEARCH
2021-22 AKADEMİK YILI ENSTİTÜ TAKVİMİ
2021-22 ACADEMIC YEAR INSTITUTE CALENDAR
GÜZ DÖNEMİ / FALL SEMESTER
2021-22 Akademik Yılı Güz Döneminde açılacak lisansüstü
derslerin Enstitüye bildirilmesi için son tarih
Ağustos
August

10

2021

“Lisansüstü Ders Açma Formu” teslim edilmelidir

Last day for submitting lists of graduate courses offered in
2021-22 Academic Year Fall semester to the Institute
“Graduate Course Offer Form” should be submitted

Eylül
September

15

2021

Eylül
September

20

2021

Eylül
September

23-24

2021

Eylül
September

27

2021

27-29 Eylül, 4-8, 11-15 Ekim
27-29 September, 4-8, 11-15
October
Eylül
September
29 Eylül - 1 Ekim
29 September - 1 October
Ekim
October
Ekim
October

2021

28

2021

2021
4

2021

19

2021

Lisansüstü programlara giriş için online olarak yapılacak
başvuruların son günü – Giriş vizesi istenen ülkelerin
vatandaşları için
Last day for online applications to the graduate programs –
For citizens of visa required countries
Görevlerine devam edecek Araştırma Görevlilerinin
bölümler tarafından online olarak girişlerinin yapılması için
son gün
Last day for online Research Assistant Appointments by the
departments (renewals)
Yeni görevlendirilecek Araştırma Görevlilerinin
sınav/mülakat tarihi
Examination/interview date for new Research Assistant
Appointments
Lisansüstü programlara giriş için online olarak yapılacak
başvuruların son günü – Giriş vizesi istenmeyen ülkelerin
vatandaşları için
Last day for online applications to the graduate programs –
For citizens of non-visa required countries
Lisansüstü öğrenciler için İngilizce/Türkçe Dil Sınav tarihleri
English/Turkish Language Examination for graduate students
İlk kez görevlendirilecek Araştırma Görevlilerinin bölümler
tarafından online olarak görevlendirilmesi için son tarih
Last day for online Research Assistant Appointments by the
departments (new assistants)
Ders kayıt dönemi
Course registration period
Ders başlangıcı
Classes commence
Ders ekleme/bırakma için son gün
Last day for add/drop
Tez önerilerini savunacak olan doktora öğrencileri için “Tez

Aralık
December

16

2021

Aralık
December

27

2021

İzleme Komitesi Atama Form”larının Enstitü’ye teslim
edilmesinin son günü
Last day for submitting “Thesis Monitoring Committee
Appointment Forms” to the Institute for PhD students who
will defend their thesis proposals
“Danışman Atama ve Tez Öneri Form”larının Enstitüye
gönderilmesi için son gün
Last day for submitting “Supervisor Appointment and Thesis
Proposal Forms” to the Institute
Ders/seminer kaydı olmayan öğrenciler için tez savunması
yapılabilecek ilk gün
Gerekli tüm formlar önerilen savunma tarihinden, yüksek
lisans programları için en az iki hafta, doktora programları
için en az bir ay öncesinden Enstitüye ulaştırılmalı, ayrıca
tezin formatı Enstitü ve bölüm tarafından onaylanmalıdır
First day of thesis defense period for those students who
have completed all other requirements of the program
All required forms for defense should be submitted to
Institute at least two weeks for master’s and one month for
Ph.D. programs prior to the proposed defense date,
additionally, the format of the thesis should be approved
by the Institute and the department
Yeterlik sınavına katılacak olan doktora öğrencileri için
“Doktora Yeterlik Sınavı Düzenleme Başvuru Form”larının
Enstitü’ye teslim edilmesinin son günü
Last day for submitting “Authorization Request to Schedule a
Ph.D. Qualifying Examination Forms” to the Institute for PhD
students who will attend their Ph.D. Qualifying Examinations
2021-22 Akademik Yılı Bahar Döneminde açılacak lisansüstü
derslerin Enstitüye bildirilmesi için son tarih
“Lisansüstü Ders Açma Formu” teslim edilmelidir

Last day for submitting lists of graduate courses offered in
2021-22 Academic Year Spring Semester to the Institute
“Graduate Course Offer Form” should be submitted

Aralık
December

30

2021

30 Aralık 2021 - 13 Ocak 2022
30 December 2021 - 13 January 2022
30 Aralık 2021 - 3 Şubat 2022
30 December 2021 - 3 February 2022
Ocak
13
2022
January
Ocak
January

18

2022

Dersten çekilmek için son gün
Last day for course withdrawal
İzinli Ayrılma başvurusu yapmak için son gün
Last day for applying to get Leave of Absence
Doktora Yeterlik Sınavı dönemi
PhD Qualifying Examination period
Tez İzleme Komitesi dönemi
Thesis Monitoring Committee period
Son ders günü
Last day of classes
“Doktora Yeterlik Sınavı Raporlarının” Enstitü’ye teslim
edilmesinin son günü
Last day for submitting “Ph.D. Qualifying Examination

Şubat
February

3

4 Şubat - 14 Mart
4 February - 14 March

2022

2022

Şubat
February

8

2022

Şubat
February

9

2022

Şubat
February

14

2022

Şubat
February

22

2022

Reports” to the Institute
Notların teslimi için son gün
Last day for the submission of grades to the registrar
2021-22 Akademik Yılı Bahar Dönemi için programlar arası
geçiş başvuru dönemi
“Program Değişikliği Formu” teslim edilmelidir

Program Change application period for 2021-22 Academic
Year Spring Semester.
“Program Change Form” should be submitted
Doktora Yeterlik Sınavını geçmiş ve Tez İzleme Komitesi
oluşturulmuş olan öğrenciler için “Tez İzleme Komitesi
Raporlarının” Enstitü’ye teslim edilmesinin son günü
Last day for submitting “Thesis Monitoring Committee
Reports” to the Institute for PhD students who passed
Qualifying Examination and registered to thesis work
2021-22 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü programlar
Mezuniyet Töreni
2021-22 Academic Year Fall Semester Graduation
Ceremony for graduate programs
Ders/seminer kaydı olan öğrenciler için tez savunması
yapılabilecek ilk gün
Gerekli tüm formlar önerilen savunma tarihinden, yüksek
lisans programları için en az iki hafta, doktora programları
için en az bir ay öncesinden Enstitüye ulaştırılmalı, ayrıca
tezin formatı Enstitü ve bölüm tarafından onaylanmalıdır
First day of thesis defense period for students who have
currently registered to any course/seminar in addition to
thesis
All required forms for defense should be submitted to
Institute at least two weeks for master’s and one month for
Ph.D. programs prior to the proposed defense date,
additionally, the format of the thesis should be approved
by the Institute and the department
Tez savunması yapılabilecek son gün
Last day of thesis defense period
Ciltli tezin Enstitü’ye teslim edilmesinin son günü
“Bölüm Başkanlığı Mezuniyet Onay Yazısı” ciltli tezle birlikte
teslim edilmelidir

Last day for submitting the bound thesis to the Institute
“The Graduation Confirmation Letter” by the Department Head
should accompany the bound thesis submitted

BAHAR DÖNEMİ / SPRING SEMESTER
Şubat
February

9

2022

Lisansüstü programlara giriş için online olarak yapılacak
başvuruların son günü – Giriş vizesi istenen ülkelerin
vatandaşları için
Last day for online applications to the graduate programs –
For citizens of visa required countries

Şubat
February

15

2022

Şubat
February

17-18

2022

Şubat
February

21

2022

21-24 Şubat, 28 Şubat-4 Mart, 7-11
Mart
21-24 February, 28 February-4
March, 7-11 March
Şubat
February
Şubat
February
Şubat
February

Mart
March

2022

22

2022

23-25

2022

28

2022

14

2022

Görevlerine devam edecek Araştırma Görevlilerinin
bölümler tarafından online olarak girişlerinin yapılması için
son gün
Last day for online Research Assistant Appointments by the
departments (renewals)
Yeni görevlendirilecek Araştırma Görevlilerinin
sınav/mülakat tarihi
Examination/interview date for new Research Assistant
Appointments
Lisansüstü programlara giriş için online olarak yapılacak
başvuruların son günü – Giriş vizesi istenmeyen ülkelerin
vatandaşları için
Last day for online applications to the graduate programs –
For citizens of non-visa required countries
Lisansüstü öğrenciler için İngilizce/Türkçe Dil Sınav tarihleri
English/Turkish Language Examination for graduate students

İlk kez görevlendirilecek Araştırma Görevlilerinin bölümler
tarafından online olarak görevlendirilmesi için son tarih
Last day for online Research Assistant Appointments by the
departments (new assistants)
Ders kayıt dönemi
Course registration period
Ders başlangıcı
Classes commence
Ders ekleme/bırakma için son gün
Last day for add/drop
Tez önerilerini savunacak olan doktora öğrencileri için “Tez
İzleme Komitesi Atama Form”larının Enstitü’ye teslim
edilmesinin son günü
Last day for submitting “Thesis Monitoring Committee
Appointment Forms” to the Institute for PhD students who
will defend their thesis proposals
“Danışman Atama ve Tez Öneri Form”larının Enstitüye
gönderilmesi için son gün
Last day for submitting “Supervisor Appointment and Thesis
Proposal Forms” to the Institute
Ders/seminer kaydı olmayan öğrenciler için tez savunması
yapılabilecek ilk gün
Gerekli tüm formlar önerilen savunma tarihinden, yüksek
lisans programları için en az iki hafta, doktora programları
için en az bir ay öncesinden Enstitüye ulaştırılmalı, ayrıca
tezin formatı Enstitü ve bölüm tarafından onaylanmalıdır
First day of thesis defense period for those students who
have completed all other requirements of the program
All required forms for defense should be submitted to

Mayıs
May

12

2022

Mayıs
May

26

2022

26 Mayıs - 9 Haziran
26 May - 9 June
26 Mayıs - 30 Haziran
26 May - 30 June
Haziran
June

2022
2022
9

2022

Haziran
June

14

2022

Haziran
June

30

2022

1 Temmuz - x
1 July - x

Temmuz
July

Temmuz
July

2022

5

13

2022

2022

Institute at least two weeks for master’s and one month for
Ph.D. programs prior to the proposed defense date,
additionally, the format of the thesis should be approved
by the Institute and the department
Yeterlik sınavına katılacak olan doktora öğrencileri için
“Doktora Yeterlik Sınavı Düzenleme Başvuru Form”larının
Enstitü’ye teslim edilmesinin son günü
Last day for submitting “Authorization Request to Schedule a
Ph.D. Qualifying Examination Forms” to the Institute for PhD
students who will attend their Ph.D. Qualifying Examinations
Dersten çekilmek için son gün
Last day for course withdrawal
İzinli Ayrılma başvurusu yapmak için son gün
Last day for applying to get Leave of Absence
Doktora Yeterlik Sınavı dönemi
PhD Qualifying Examination period
Tez İzleme Komitesi dönemi
Thesis Monitoring Committee period
Son ders günü
Last day of classes
“Doktora Yeterlik Sınavı Raporlarının” Enstitü’ye teslim
edilmesinin son günü
Last day for submitting “Ph.D. Qualifying Examination
Reports” to the Institute
Notların teslimi için son gün
Last day for the submission of grades to the registrar
2022-23 Akademik Yılı Güz Dönemi için programlar arası
geçiş başvuru dönemi
“Program Değişikliği Formu” teslim edilmelidir

Program Change application period for 2022-23 Academic
Year Fall Semester
“Program Change Form” should be submitted
Doktora Yeterlik Sınavını geçmiş ve Tez İzleme Komitesi
oluşturulmuş olan öğrenciler için “Tez İzleme Komitesi
Raporlarının” Enstitü’ye teslim edilmesinin son günü
Last day for submitting “Thesis Monitoring Committee
Reports” to the Institute for PhD students who passed
Qualifying Examination and registered to thesis work
2021-22 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü
programlar Mezuniyet Töreni
2021-22 Academic Year Spring Semester Graduation
Ceremony for graduate programs
Ders/seminer kaydı olan öğrenciler için tez savunması
yapılabilecek ilk gün
Gerekli tüm formlar önerilen savunma tarihinden, yüksek
lisans programları için en az iki hafta, doktora programları
için en az bir ay öncesinden Enstitüye ulaştırılmalı, ayrıca

y

z

y

z

2022

2022

tezin formatı Enstitü ve bölüm tarafından onaylanmalıdır
First day of thesis defense period for students who have
currently registered to any course/seminar in addition to
thesis
All required forms for defense should be submitted to
Institute at least two weeks for master’s and one month for
Ph.D. programs prior to the proposed defense date,
additionally, the format of the thesis should be approved
by the Institute and the department
Tez savunması yapılabilecek son gün
Last day of thesis defense period
Ciltli tezin Enstitü’ye teslim edilmesinin son günü
“Bölüm Başkanlığı Mezuniyet Onay Yazısı” ciltli tezle birlikte
teslim edilmelidir

Last day for submitting the bound thesis to the Institute
“The Graduation Confirmation Letter” by the Department Head
should accompany the bound thesis submitted

x: 2022-23 Akademik Yılı Güz Dönemi ders ekleme/çıkarma için son günü / Last day for add/drop in 2022-23 Academic
Year Fall Semester
y: z’den bir hafta önce / one week before z
z: 2022-23 Akademik Yılı Güz Dönemi kayıt periyodundan bir gün önce / one day before the registration period starts in
2022-23 Academic Year Fall Semester

