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Madde 46(1)  
En az 33 Kredi  - En az 11 Ders 

En az 240 AKTS (Dersler + Seminer + Uzmanlık Alan Dersi + Tez Çalışması + Yeterlik + Bilimsel Makale ) 
Madde 47 (1) 

En az 8 – En çok 12 Yarıyıl BHP (Bilimsel Hazırlık Programı Hariç) 

 
İlk Kayıt 

BHP Uygulanacak mı ? 

Madde 14  (3) 

BHP öğrencisi, BHP 

derslerinin yanında 

EABD onayı ile 

lisansüstü dersler 

alabilir. Transkripte 

işlenmez. 

Madde 14 (6) 

BHP dersleri en cok 2 

yarıyılda tamamlandı 

mı? 

 

Madde 34 (1/c-12) 

Süre sonunda başarılı 

olamayan öğrencinin 

Enstitü ile ilişiği kesilir. 

 

Akademik takvimde belirtilen tarihlerde 
her yarıyıl kayıt yenilemek şartıyla  

lisansüstü derslere kayıt olunmalıdır. 
Her dönem kayıt yeniledi mi?  

 

AKÜ Lisansüstü Eğitim-
Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği’nin 

16.maddesi ile ilgili 
hükümleri uygulanır. 

 

 

Madde 17 (1)  
Danışman; en geç birinci yarıyılın sonuna kadar,  EABD kararı ile belirlenir ve Enstitüye 

bildirilir. 
Öğrenci derslerini 4 yarıyıl sonunda başarıyla tamamladı mı? 

 

Madde 34 (1-c/1)  
4 yarıyıl sonunda 

kredili derslerini ve 
seminerini başarıyla 
tamamlayamayan 
öğrencinin Enstitü 

ilişiği kesilir.  

 Öğrenci Uzmanlık Alan Derslerinden başarılı mı? 
GABNO en az 2.50 mı? 

 

Madde 34 (1-c/1)  

4 yarıyıl sonunda 

kredili derslerini ve 

seminerini başarıyla 

tamamlayamayan 

öğrencinin Enstitü 

ilişiği kesilir 
Madde 48 (4, 8)  

Derslerini ve seminerini tamamlayan öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonunda yeterlik sınavına 
girmek zorundadır.  Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar 

sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. 

 

Madde 34 (1-c/5,6)  
Tez Önerisi 
reddedilen 

öğrencinin TİK 
tarafından 

hazırlanan tutanağı 
3 gün içinde EABD 

tarafından 
Enstitüye bildirilir. 
İkinci bir tez önerisi 
savunmasında da 

başarısız olan 
öğrencinin Enstitü 

ile ilişiği kesilir. 

 

Madde 49 (1)  
Yeterlik sınavında Başarılı olan öğrenci için Tez İzleme Komitesi  (TİK) 1 Ay içinde oluşturulur.  

Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenci en erken 3 ay en geç 6 ay içinde tez önerisini sözlü olarak 
savundu mu ? 

Madde 34 (1-c/ 9, 10, 
11) 

Tezi başarısız  
bulunarak reddedilen 
öğrencinin Üniversite 

ile ilişiği kesilir.  
Düzeltme kararı verilen 

öğrenci en geç 6 ay 
içinde tezi yeniden 

savunur. Bu  savunma 
sonunda da başarısız 
bulunan öğrencinin 

Enstitü ile ilişiği kesilir. 

 

Madde 50 (1,2,3), 34 (1-c/ 7)  
TİK yılda iki kez toplanır. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez Başarısız bulunan 

öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Madde 53 (1)  
EYK süreyi en fazla 1 ay 
uzatabilir. Verilen süre 
sonunda şartları yerine 
getiremeyen ve azami 

süresinin dolması 
durumunda öğrencinin 
Enstitü ile ilişiği kesilir. 

 

Madde 53 
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından mezuniyeti onaylanan öğrenciye Doktora diploması 

verilir. 

 

Evet 

Hayır 
Hayır 

Evet 

Evet 

Hayır 

Hayır 

Evet 

Evet 

Hayır 

Hayır 

Evet 

Hayır 

Hayır 

Evet 

Madde 50 (5) 
Tezin Sonuçlanabilmesi için öğrencinin en az 3 TİK başarılı rapor sunması gerekir. 

Madde 51 
FBE Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak yazılan ciltsiz tez örneği, intihal yazım programı raporu, tez 
formatı inceleme formu, tez jürisi atama formu ve yönetmelikte istenilen nitelikte makaleyi ABD 

kurulu kararıyla birlikte Enstitüye gönderilir. Tezin Jüri Üyelerine teslim edildiği en erken 10 gün en 
geç 1 ay içinde Tez Savunma Sınavı yapılır. Tez Sınav Tutanağı en geç 3 gün içinde ABD tarafından 

Enstitüye gönderilir.  
Öğrenci Sınavda Başarılı Bulundu mu? 

Madde 53 
Öğrenci ciltlenmiş tezini en az 3 nüshasını, dijital kopyasını  ve tez formatı inceleme formunu 1 ay 

içinde Enstitüye teslim eder. 
Öğrenci belgelerini 1 ay içinde Enstitüye teslim etti mi?  

 Evet 


