
Öğrencilerimizin 2022-2023 I. Döneminde sorunsuz kayıt yaptırabilmeleri için aşağıdaki hususlara 

dikkat etmelerini öneriyoruz. 

 

-       2022-2023 I. dönemi itibariyle yüksek lisans programı için 2., doktora programında 3. Döneminde 

olacak iseniz, https://oibs2.metu.edu.tr/Menu_Program_0/ adresinde 71 nolu programda yer alan 

danışman atama işleminizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Aksi taktirde SİSTEM KAYIT 

YAPMANIZA İZİN VERMEYECEKTİR. Bu işlemin bir kez yapılması yeterlidir.  

 

-       Etkileşimli kayıtlar sırasında mutlaka ders kaydı yapmanız ve danışman onayını almış olmanız 

gerekmektedir. 

 

-       Danışman onayını almadığınız taktirde kaydınız tamamlanmamış sayılacak, ADD-DROP 

DÖNEMİNDE KAYIT YAPMANIZA SİSTEM İZİN VERMEYECEKTİR. Dilekçe ile sonradan kayıt 

yapılmayacaktır. 

 

-       Ders ekleme-bırakma döneminde yalnızca yüksek lisanstan mezun olan öğrencilerin doktoraya 

kayıtları için izin verilmektedir. Etkileşimli kayıtlarda kaydınızı yapmadıysanız bu dönemde kayıt 

işlemi mümkün olmayacaktır. Dilekçe ile sonradan kayıt yapılmayacaktır. 

 

 

- Bilimsel Hazırlık programında iken “NI” statüsünde almış olduğunuz dersleri saydırmak için dilekçenizi 

programa başladığınız ilk dönem add-dropların başlangıcına kadar (http://iam.metu.edu.tr/en/forms 

adresinde yer alan dilekçe ve ders saydırma işlem formu ile) vermeniz gerekmektedir.  

 

-       Tezli Yüksek lisans programı öğrencileri IAM 590 "Graduate Seminar" dersini 3. Dönemlerinden 

itibaren alabilirler. 

 

 

-       Doktora programı öğrencileri IAM 690 "Graduate Seminar for Ph.D. Students" dersini 3. 

Dönemlerinden itibaren alabilirler. 

 

 

-       Tezli yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri 71 nolu programda danışman atama işlemini 

yaptıktan sonra her kayıt sırasında tez danışmanının 800/900 ve 500/600 kodlu tez çalışması derslerinin 

ikisini birden (yüksek lisans için 500 ve 800, doktora için 600 ve 900) kodlaması gerekmektedir. 

 

- Lisansüstü yönetmelik gereği 9700698 “Research Methods and Ethics” dersini ZORUNLU statüsünde 

tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programına başlayan tüm öğrencilerin alması zorunludur.  Af 

kapsamında intibakı yapılan öğrencilerin daha önce alınmadığı takdirde bu dersi almaları 

zorunludur.  
 

- Tezsiz programdan tezli programa geçmek isteyenlerin web sayfamızda  

(http://iam.metu.edu.tr/transferring-non-thesis-option-thesis-option-within-program ) yer alan bilgiler 

doğrultusunda EN GEÇ 30 Eylül 2022 Cuma günü akşamına kadar resmi başvurularını ODTÜ uzantılı 

e-posta adresleri ile iletmeleri gerekmektedir. BAŞVURULARININ yapılan değerlendirme sonrasında 

KABUL EDİLMESİ DURUMUNDA, BU ÖĞRENCİLERİN ADD-DROP ZAMANINDA 500/600 VE 

800/900 KODLU DERSLERE KAYIT YAPTIRMASI GEREKMEKTEDİR. 

 

- Enstitümüz anabilim dalları müfredatlarında yapılan değişiklikleri http://iam.metu.edu.tr/en/curricula  

adresinden takip edebilirsiniz.  
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