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Bitiş

Sorumlular İş Süreçleri Süreler

ABD Başkanlığı  Anabilim Dalı, Sınav takvimini Enstitüye gönderir .

Sınav takvimleri OBS sistemine girilir, Enstitünün web 
sayfasında ilan edilir.

Yönetmelik 
Madde 25

Öğrenci İşleri 
Birimi

Anabilim dallarından vize/final tarihlerinin akademik takvime 
göre belirlenmesi istenir.

EABD lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/
seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından 
kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili Enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır .

Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği , ilgili 
EABD/EASD başkanlığının önerisi üzerine EYK tarafından belirlenir.

Başlangıç

Öğrenci İşleri 
Birimi

Yapılan Sınavlar

Ara sınav: 

Bir yarıyılda tez 
hazırlık çalışması, tez 
çalışması ve uzmanlık 
alan dersi hariç olmak 
üzere her ders için en 
az bir ara sınav yapılır.

Mazeret sınavı: 

Sadece ara sınavlardan herhangi birine, 
Senato tarafından belirlenmiş haklı ve 
geçerli nedenlerle katılamayan 
öğrenciler için, EYK kararı ile mazeret 
sınavı açılır. Mazeret sınavına girmek 
isteyen öğrenciler mazeretlerinin bitim 
tarihini takip eden yedi gün içinde 
mazeretlerini gösterir belgenin ekli 
olduğu bir dilekçe ile Enstitüye 
başvurmak zorundadır. Yarıyıl sonu 
sınavları için mazeret sınav hakkı 
verilmez.

Yarıyıl sonu sınavı: 

Her yarıyıl sonunda, 
Akademik Takvim Yılı 
içerisinde belirlenen ve ilan 
edilen tarihler arasında tez 
hazırlık çalışması, tez 
çalışması ve uzmanlık alan 
dersi hariç olmak üzere her 
ders için yarıyıl sonu sınavı 
yapılır.

Tek ders sınavı: 

Seminer, uzmanlık alan dersleri, tez hazırlık 
çalışması ve tez çalışması hariç 
programındaki almakla yükümlü olduğu 
dersleri alan, derslere devam koşulunu 
yerine getiren ve tek dersten başarısız olan 
öğrencileri kapsar. Bu durumdaki öğrenciler 
Final sınavlarından en geç 10 gün sonra 
Enstitüye dilekçe ile müracaat ederler. İlgili 
öğrencilerin durumlarının incelenmesi ve 
uygun bulunması 
halinde, EYK nın belirlediği ve ilan edilen 
tarihlerde tek ders sınavına girerler. Tek 
ders sınavı neticesinde başarısız olan 
öğrencilerin bu sınavdan aldıkları not 
geçersiz sayılır ve transkriptlerine işlenmez. 
Tek ders sınavlarının not 
değerlendirmesinde yarıyıl içinde alınan 
diğer notlar dikkate alınmaz

https://sagbilens.aku.edu.tr/
https://sagbilens.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/9/2020/08/AK%C3%9C-L%C4%B0SANS%C3%9CST%C3%9C-E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M-%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M-VE-SINAV-Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0-13-Temmuz-2020-31184.pdf
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