AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İŞLETME ABD
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
PROGRAMLARI

ÖĞRENCİ KAYIT KILAVUZU

Lisansüstü Programlara öğrenci kayıtları ve programlar hakkında bilgi
Lisansüstü Programlara öğrenci kayıtlarında daha önce yaşanan sıkıntıların yaşanmaması
nedeniyle Lisansüstü kayıt yenileme işlemlerinde dikkat edilmesi gereken maddeler ekte
belirtilmiştir.
1. Öğrencilerin ders seçimi sırasında, tabi olduğu ders kataloğunda açılan derslerden seçim
yaptırılması gerekmektedir. Müfredatında Bilimsel Araştırmalar ve Etik dersi zorunlu
olarak görünen öğrencilerin bu dersi almaları zorunludur.
2. Özel öğrencilikte veya başka Lisansüstü programlarda alınan seçmeli dersleri eşdeğer ders
olarak saydıracak öğrencilerin kayıt haftası arasında Ana Bilim Dalına dilekçe ile
başvurması gerekmektedir.
3. 4. Döneme geçen öğrencilerden ders değişikliği yapacak olanlar kayıt haftası arasında
Ana Bilim Dalına dilekçe vereceklerdir. (Zorunlu ders hariç)
4. 20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği”ne istinaden, Tezsiz Yüksek Lisans Programlarını 2016-2017 Güz
yarıyılından itibaren 3 dönemde tamamlayamayan öğrencilerin kaydı silinecektir..
5. Seçilen derslerin AKTS toplamının 30’dan az olmaması gerekmektedir. (AKTS Kredisine
tabi olmayan eski öğrenciler ile AKTS tamamlayanlar hariç)
6. Bir dönemde, bitirme projesi dahil seçilen derslerin toplam AKTS’si, 45 AKTS’yi
geçemez.
7. Kendi müfredatı haricinde ders seçecek öğrencinin Ana Bilim Dalına dilekçe vermesi ve
otomasyon sistemi üzerinden alternatif ders seçiminin yapılmasına dikkat edilmesi
gerekmektedir. Öğrenci aldığı dersin AKTS’sine tabidir.

(YENİ) İlk Dönem Kayıt Yaptıran Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrencileri
Not: İşlem aşamaları sadece bilgilendirme amaçlıdır. Öğrencinin tabi olduğu yönetmelik ve müfredatlar uyarınca
hareket etmesi öğrencinin sorumluluğundadır.

Öğrenci no ve
öğrenci e-otomasyon
şifresi edinmek için
SBE’ ye gidiniz

Tabi olduğunuz müfredat, dersler
katalogu ve ilgili dönem ders programını
Web sitesi üzerinden inceleyiniz ve
işletme kayıt birimine geliniz.

İlgili dönemde
seçilecek ders AKTS’ si
doğrultusunda öğrenim
harcını belirleyiniz

Toplamda 3 dönemde 10 ders+ 1
bitirme projesi alınabilmektedir

Dönemde
Seçilecek ders
sayısını
kararlaştırınız

Zorunlu derslerle ilgili ders
katalogundaki dipnota
dikkat edilmesi
gerekmektedir.
Bitirme projesi 30 AKTS
olduğundan 3. dönem en
fazla 2 ders (6+6=12 AKTS)
alınabilir.

3 dönemde bitirme
projesi dahil her bir
dönem için 45 AKTS’ yi
geçmeyecek şekilde ders
alım planlaması
yapılmalıdır

SKS Daire
Başkanlığına gidiniz ve
harç teyidini
yaptırınız.

SKS: Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
SBE: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Online ders değişikliği yapılması
halinde tekrardan yeni çıktının kayıt
birimine imzalı şekilde teslim edilmesi
gerekmektedir, SBE sadece imzalı
çıktıları dikkate almaktadır

İlgili dönemde
öğrenim harcını TEB
Bankasına yatırınız

Öğrenci e-otomasyonu
üzerinden online ders
seçimini yapınız

İlgili dönemde Ders seçimini
gösteren çıktıyı alarak imzalayınız ve
makbuzla birlikte işletme tezsiz kayıt
birimine teslim ediniz

İkinci Dönem Kayıt Yaptıran Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrencileri
Not: İşlem aşamaları sadece bilgilendirme amaçlıdır. Öğrencinin tabi olduğu yönetmelik ve müfredatlar uyarınca
hareket etmesi öğrencinin sorumluluğundadır.
Toplamda 3 dönemde 10 ders+ 1
bitirme projesi alınabilmektedir

Öğrenci no ve öğrenci
e-otomasyon şifresi
bilinmiyorsa,
edinmek için SBE’ ye
gidiniz

Bugüne kadar
geçtiğiniz ders
sayısını biliyor
musunuz?

Hayır

Evet

Tabi olduğunuz müfredat, dersler
katalogu ve ders programını web sitesi
üzerinden inceleyiniz ve işletme kayıt
birimine geliniz

SBE’ den ders durumunu
gösterir çıktı alınız.

İlgili dönemde
seçilecek ders AKTS’ si
doğrultusunda öğrenim
harcını belirleyiniz

SKS Daire
Başkanlığına gidiniz ve
harç teyidini yaptırınız

İlgili dönem öğrenim
harcını TEB Bankasına
yatırınız

Öğrenci e-otomasyonu
üzerinden online ders
seçimini yapınız

Seçilecek ders
sayısını
kararlaştırınız

Bitirme projesi 30 AKTS
olduğundan 3. dönem en
fazla 2 ders (6+6=12 AKTS)
alınabilir.

SKS: Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
SBE: Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ders seçimini gösteren çıktıyı alarak
imzalayınız ve makbuzla birlikte işletme
tezsiz kayıt birimine teslim ediniz

3 dönemde bitirme
projesi dahil her bir
dönem için 45 AKTS’ yi
geçmeyecek şekilde ders
alım planlaması
yapılmalıdır

Zorunlu derslerle ilgili ders
katalogundaki dipnota
dikkat edilmesi
gerekmektedir.

Online ders değişikliği yapılması
halinde tekrardan yeni çıktının kayıt
birimine imzalı şekilde teslim edilmesi
gerekmektedir, SBE sadece imzalı
çıktıları dikkate almaktadır

Üçüncü Dönem Kayıt Yaptıran Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrencileri
Not: İşlem aşamaları sadece bilgilendirme amaçlıdır. Öğrencinin tabi olduğu yönetmelik ve müfredatlar uyarınca
hareket etmesi öğrencinin sorumluluğundadır.
Toplamda 3 dönemde 10 ders+ 1
bitirme projesi alınabilmektedir

Öğrenci no ve öğrenci
e-otomasyon şifresi
bilinmiyorsa,
edinmek için SBE’ ye
gidiniz

Bugüne kadar
geçtiğiniz ders
sayısını biliyor
musunuz?

Hayır

İlgili dönem öğrenim
harcını TEB Bankasına
yatırınız

Evet

Tabi olduğunuz müfredat, dersler
katalogu ve ders programını web sitesi
üzerinden inceleyiniz ve işletme kayıt
birimine geliniz

Seçilecek ders
sayısını
kararlaştırınız

SBE’ den ders durumunu
gösterir çıktı alınız.

SKS Daire
Başkanlığına gidiniz ve
harç teyidini yaptırınız

Dönemde
seçilecek ders AKTS’ si
doğrultusunda öğrenim
harcını belirleyiniz

3 dönemde bitirme
projesi dahil her bir
dönem için 45 AKTS’ yi
geçmeyecek şekilde ders
alım planlaması
yapılmalıdır

Zorunlu derslerle ilgili ders
katalogundaki dipnota
dikkat edilmesi
gerekmektedir.

SKS: Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
SBE: Sosyal Bilimler Enstitüsü

Öğrenci e-otomasyonu
üzerinden online ders
seçimini yapınız,
bitirme projesi
seçecekseniz onu da
sistem üzerinden
ekleyiniz.

Online ders değişikliği yapılması
halinde tekrardan yeni çıktının kayıt
birimine imzalı şekilde teslim edilmesi
gerekmektedir, SBE sadece imzalı
çıktıları dikkate almaktadır

Ders seçimini gösteren çıktıyı alarak imzalayınız ve
makbuzla birlikte işletme tezsiz kayıt birimine teslim ediniz

2016-17 Güz Döneminden ÖNCE Kayıt Yaptıran Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrencileri
Not: İşlem aşamaları sadece bilgilendirme amaçlıdır. Öğrencinin tabi olduğu yönetmelik ve müfredatlar uyarınca
hareket etmesi öğrencinin sorumluluğundadır.
Toplamda 3 dönemde 12 ders+ 1
bitirme projesi alınabilmektedir

Öğrenci no ve öğrenci
e-otomasyon şifresi
bilinmiyorsa,
edinmek için SBE’ ye
gidiniz

Bugüne kadar
geçtiğiniz ders
sayısını biliyor
musunuz?

Hayır

İlgili dönem öğrenim
harcını TEB Bankasına
yatırınız

Evet

Tabi olduğunuz müfredat, dersler
katalogu ve ders programını inceleyiniz ve
işletme kayıt birimine geliniz
Seçilecek ders
sayısını
kararlaştırınız

SBE’ den ders durumunu
gösterir çıktı alınız.

İlgili dönemde
seçilecek ders AKTS’ si
doğrultusunda öğrenim
harcını belirleyiniz

SKS Daire
Başkanlığına gidiniz ve
harç teyidini yaptırınız

3 dönemde bitirme
projesi dahil her bir
dönem için 45 AKTS’ yi
geçmeyecek şekilde ders
alım planlaması
yapılmalıdır

Zorunlu derslerle ilgili ders
katalogundaki dipnota
dikkat edilmesi
gerekmektedir.

SKS: Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
SBE: Sosyal Bilimler Enstitüsü

Öğrenci eotomasyonu
üzerinden online
ders seçimini
yapınız.

Bitirme projesini de
sistem üzerinden
seçiniz

Evet
Bitirme Projesi
seçecek misiniz?

Hayır

Ders seçimini gösteren çıktıyı
alarak imzalayınız ve
makbuzla birlikte kayıt
birimine teslim

ediniz

Online ders değişikliği yapılması
halinde tekrardan yeni çıktının kayıt
birimine imzalı şekilde teslim edilmesi
gerekmektedir, SBE sadece imzalı
çıktıları dikkate almaktadır

MUHASEBE-FİNANSMAN
TEZSİZ MUADİL DERSLER
Zorunlu derslerin Güz ve Bahar dönemlerinde
isimleri değişmektedir. Lütfen, aynı dersi iki
kere almamak için ders seçimlerinizde
aşağıdaki listeyi kontrol ediniz.
MUHASEBE-FİNANSMAN TEZSİZ
GÜZ

BAHAR
İŞL 5709
FİNANSAL YÖNETİM** (Z)

İŞL 5705
YÖNETİM İSTATİSTİĞİ** (Z)

İŞL 5710
İŞLETME FİNANSI**(S)

İŞL 5706
İŞLETMECİLER İÇİN
İSTATİSTİK**(S)
B BLOK LAB

İŞL 5707
MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ** (Z)

İŞL 5703
FİNANSAL MUHASEBE** (Z)

İŞL 5708
MALİYET SİSTEMLERİ VE
MALİYET ANALİZLERİ** (S)

İŞL 5704
GENEL MUHASEBE **(S)

İŞLETME TEZSİZ MUADİL DERSLER
Zorunlu derslerin Güz ve Bahar dönemlerinde
isimleri değişmektedir. Lütfen, aynı dersi iki
kere almamak için ders seçimlerinizde
aşağıdaki listeyi kontrol ediniz.
İŞLETME TEZSİZ
GÜZ
İŞL 5305
PAZARLAMA İLKELERİ** (Z)

İŞL 5311
İŞLETME FİNANSI** (Z)

İŞL 5307
YÖNETİM İSTATİSTİĞİ** (Z)

İŞL 5309
ÜRETİM PLANLAMA KONTROL** (Z)

İŞL 5303
MUHASEBENİN TEMELLERİ** (Z)

İŞL 5317
ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ** (Z)

BAHAR
İŞL 5310
PAZARLAMANIN TEMELLERİ**(Z)

İŞL 5304
FİNANSAL YÖNETİM**(Z)

İŞL 5306
İŞLETMECİLER İÇİN İSTATİSTİK**(Z)

İŞL 5312
ÜRETİM KAYNAKLARINI PLANLAMA**(Z)

İŞL 5308
TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ**(Z)

İŞL 5358
ÖRGÜTLERDE MOTİVASYON VE LİDERLİK
UYGULAMALARI**(Z)

Not 1: Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliğine ulaşmak için aşağıdaki
linki tıklayınız.
Link:
http://icerik.akdeniz.edu.tr/tr.i188.enstituler

Not 2: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü İşletme ABD Programları İlgili Eğitim
Öğretim Yılları Ders Kataloglarına ulaşmak için
aşağıdaki linki tıklayınız.
Link:
http://sosyalbilim.akdeniz.edu.tr/derslerkatalogu/

