
                   SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2021-2022 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI AKADEMİK İŞLER TAKVİMİ 
 
 
I.YARIYIL 
20-24 Eylül 2021    *Yarıyıl ders kayıtları 
 
27 Eylül 2021               *Derslerin başlaması 
 
27 Eylül-15 Ekim 2021 *Hatalı ders kayıtlarının düzeltilmesi ile ilgili birim yönetim kurulu kararlarının ÖİDB’ye  
      Gönderilmesi 
 
30 Eylül-01 Ekim 2021     *Ders ekleme / bırakma tarihleri 
 
14 Ekim 2021  *Mazeretli kayıtların son günü 
 
22 Ekim 2021 *2021-2022 Eğitim-öğretim yılı birinci (I.)yarıyılında A.B.D. fiilen verilen lisansüstü derslerin 

Enstitüye bildirilmesi için son gün 
 
19 Kasım 2021 *2021-2022 Eğitim-öğretim yılı ikinci (II.)yarıyılında lisansüstü programlara mülakat ve yatay geçiş 

yoluyla alınacak öğrenci kontenjanlarının Enstitüye bildirilmesi için son gün 
 
17 Aralık 2021 *Ders yüklerini önceki dönemlerde başarı ile tamamlayan doktora programı öğrencilerinin doktora 

yeterlik sınavına girebilmeleri için jüri teklifinin ilgili Enstitü A.B.D. Başkanlığı kanalı ile Enstitüye 
bildirilmesi için son gün 

 
24 Aralık 2021 *Tez sınavına girecek öğrencilerin jüri atama formları, evrakları ve tezlerinin ciltlenmemiş metinlerinin 

Enstitüye teslim edilmesi için son gün 
 
31 Aralık 2021  *Derslerin kesilmesi 
 
03-14 Ocak 2022   *Yarıyıl Sınavları 
03-17 Ocak 2022              *Yarıyıl sonu notlarının ÖİBS’ye girişi 
 
03 Ocak-31 Ocak 2022 *Doktora programı öğrencilerinin yeterlik sınavları 
 
18 Ocak 20202                  *Harf notlarının öğrencilere ilan 
 
19-20 Ocak 2022              *Bütünleme sınavları 
 
19-21 Ocak 2022              *Bütünleme notlarının ÖİBS’ye girişi 
 
24 Ocak 2022                   *Bütünleme notlarının öğrencilere ilanı 
 
24 Ocak 2022 *2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı birinci (I.) yarıyılı sonunda birinci dönemlerini tamamlayan lisansüstü 

öğrencilerinin tez danışmanlarının atanması için son gün 
 
28 Ocak 2022 *2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı birinci (I.) yarıyılı mezunu sayılabilmek için lisansüstü tez sınavına 

girebilmek için son gün 
 
28 Ocak 2022 *2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı ikinci (II.) yarıyılında A.B.D’ da açılacak lisansüstü derslerin 

Enstitüye bildirilmesi için son gün 
 
21 Şubat 2022 *03-31 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler için Tez 

izleme Komitesi belirlenmesi için son gün 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2021-2022 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI AKADEMİK İŞLER TAKVİMİ 
 
 
 
II.YARIYIL 
14-18 Şubat 2022 *Yarıyıl Ders kayıtları 
 
21 Şubat 2022  *Derslerin başlaması 
 
21 Şubat-11 Mart 2022     *Hatalı ders kayıtlarının düzeltilmesi ile ilgili birim yönetim kurulu kararlarının ÖİDB’ye  
      Gönderilmesi 
 
24-25 Şubat 2022              *Ders ekleme bırakma tarihleri 
 
11 Mart 2022                     *Mazeretli kayıtların son günü 
 
28 Şubat 2022                   *2021-2022  Eğitim-Öğretim yılı ikinci (II.) yarıyılında Anabilim dallarında fiilen verilen 
                                            Lisansüstü derslerin Enstitüye bildirilmesi için son gün 
 
15 Nisan 2022                   *2021-2022  Eğitim-Öğretim yılı birinci (I.) yarıyılında yüksek lisans ve doktora programlarına 
                                           Mülakat ve yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci kontenjanlarının Enstitüye bildirilmesi 
                                           için son gün 
 
07 Mayıs 2022                   * Ders yüklerini önceki dönemlerde başarı ile tamamlayan doktora programı öğrencilerinin 
                                               doktora yeterlik sınavına girebilmeleri için jüri teklifinin danışmanlarınca ilgili Enstitü 
                                              A.B.D.  Başkanlığı kanalı ile Enstitüye bildirilmesi için son gün 
 
27 Mayıs 2022    *Derslerin kesilmesi 
 
30 Mayıs-10 Haziran2022  *Yarıyıl sonu sınavları 
 
30 Mayıs-13 Haziran 2022 *Yarıyıl sonu notlarının ÖİBS’ye girişi 
 
11-14 Haziran 2022   *Bütünleme sınavları 
 
14 Haziran 2022                  *Harf notlarının öğrencilere ilan 
 
16-17 Haziran 2022             *Bütünleme sınavları 
 
16-20 Haziran 2022             *Bütünleme notlarının ÖİBS’ye girişi 
 
21 Haziran 2022                   *Bütünleme notlarının öğrencilere ilanı 
 
01-30 Haziran 2022   *Ders yüklerini tamamlamış olan doktora öğrencilerinin doktora yeterlik sınavları 
24 Haziran 2022                *Lisansüstü tez sınavına girecek öğrencilerin jüri atama formları ile tezlerin ciltlenmemiş 
                                           metinlerinin Enstitüye teslim etmeleri için son gün 
 
31 Temmuz 2022                    *01-30 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan doktora yeterlik sınavında başarılı olan  
                                               öğrenciler için Tez İzleme Komitesi belirlenmesi için son gün 
 
12 Ağustos 2022                  *2021-2022 Eğitim-Öğreti yılı ikinci (II.) yarıyılı mezun sayılabilmek için lisansüstü sınavına  
                                                girmek için son gün 
 
19 Ağustos 2022                  *2021-2022 İkinci (II.) yarıyılında birinci dönemlerini tamamlayan lisansüstü öğrencilerin 
                                                tez danışmanlarının atanması için son gün 
 
26 Ağustos 2022                  *2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı birinci yarıyılında A.B.D’ da açılacak lisansüstü derslerin 
                                                Enstitüye bildirilmesi için son gün 
 
 


