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Değerli Yüksek Lisans Öğrencimiz, 
 
Güz yarıyılı 03 Ekim 2022 tarihinde başlayacaktır. Bu dönem ders seçimleri 19-30 Eylül tarihleri arasında e-
campus ( https://e-campus.isikun.edu.tr ) üzerinden sizler tarafından gerçekleştirilecektir. Aşağıdaki bilgiler 
okunduktan sonra ders seçiminin yapılmasını önemle rica ederiz. Tüm bilgilendirmeler okul mailinize (isik uzantılı) 
gelmektedir. Lütfen maillerinizi sık sık kontrol ediniz. 

 
Derslere ve mezuniyete ilişkin bilgiler – TEZLİ Program Öğrencileri 

 

 Mezun olabilmek için; 6 seçmeli ders, 1 zorunlu ders (BUS520T Araştırma Yöntemleri), BUS597T 
Yüksek Lisans Seminer dersi ve BUS599 Yüksek Lisans Tez dersini almak, başarılı olmak (en az CC notu 
almak) ve genel not ortalamasının 2.50 olması gerekmektedir.  
 

 Tezli Program 4 dönemdir, en fazla 2 dönem daha gerekli olması halinde uzatılabilir. Yüksek Lisans tezi 
hariç tüm diğer derslerin ilk 4 dönemde tamamlanması zorunludur.  
 

 Tüm öğrencilerin, BUS599 Yüksek Lisans Tezi dersine kayıt olmadan diğer tüm derslerini başarı ile 
tamamlamaları gerekmektedir. 
 

 Öncelikli olarak daha önce almamış olduğunuz yüzyüze derslere kayıt yaptırmalı, mezuniyet 
aşamasında eksik kredisi kalan öğrenciler online yürütülen programdaki dersleri seçmek için 

halit.guzelsoy@isikun.edu.tr  adresine mail atmalıdır.  
 

 Üniversitemiz akademik takvimine göre 21-25 Kasım tarihleri arasında Güz dönemi ara tatili 
gerçekleşecektir. Bu hafta ders / sınav yapılmayacaktır. 

 
 

 Güncel ders programı, sınav takvimi gibi genel duyurular, enstitünün web sitesinde duyurular kısmında 
yapılmaktadır. 

 
 
Derslere ve mezuniyete ilişkin bilgiler – TEZSİZ  Program Öğrencileri 
 

 

 Mezun olabilmek için; 9 seçmeli ders, 1 zorunlu ders (BUS520T Araştırma Yöntemleri), ve BUS598T 
Mezuniyet Projesi dersini almak, başarılı olmak (en az CC notu almak) ve genel not ortalamasının 2.50 
olması gerekmektedir. Programı en fazla 3 dönemde tamamlamak zorundasınız. 
 

 2. veya 3. Döneminde olan öğrencilerin, zorunlu ders olan BUS520T.Araştırma Yöntemleri 
dersini almaları gerekmektedir.  
 

 Proje dersi (BUS598. Mezuniyet Projesi) 2. dönemde alınmalıdır. Projelerini tamamlayamayan 
öğrenciler için proje dersi 3.dönemde tekrar atanır. Proje takviminde Enstitü’nün sizlere bildireceği 
bitirme takvimi esastır. Geç teslim edilen projeler kabul edilmeyecektir. 

 

 Öncelikli olarak daha önce almamış olduğunuz yüzyüze derslere kayıt yaptırmalı, mezuniyet 
aşamasında eksik kredisi kalan öğrenciler online yürütülen dersleri seçmek için 

halit.guzelsoy@isikun.edu.tr  adresine mail atmalıdır.  
 

 Üniversitemiz akademik takvimine göre 21-25 Kasım tarihleri arasında Güz dönemi ara tatili 
gerçekleşecektir. Bu hafta ders / sınav yapılmayacaktır. 

 

 Bir çok bilgilendirme okul mailinize yapılmaktadır. Proje danışmanları da isik uzantılı okul mailinize 
iletilmektedir. 

 

 Güncel ders programı, sınav takvimi gibi genel duyurular, enstitünün web sitesinde duyurular kısmında 
yapılmaktadır. 
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Ders Kaydıyla ilgili Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar  
 

 

 Ödeme eksiğiniz varsa mali yükümlülüğünüzü tamamlayınız. Mali yükümlülüğü olan öğrencilerin ders 
kaydı yapılamaz. Mali işler için  e mail: finans@isikun.edu.tr  
 

 Seçili derslerinizi ve notlarınızı görmek için e-campus sistemine girmelisiniz. E-campus kullanıcı adı, 
şifre ve giriş sorunu ile ilgili neslihancagla.demir@isikun.edu.tr iletişim kurunuz. 
 

 Blackboard ile ilgili sorularınız için uzem.destek@isikun.edu.tr iletişim kurunuz. 
 

 Ders kaydı dışındaki genel sorularınız için lee@isikun.edu.tr ile iletişim kurunuz. 
 

 Ders kaydıyla ilgili sorunlarınız için halit.guzelsoy@isikun.edu.tr ile iletişim kurunuz. 

 
 

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HAFTALIK DERS TAKVİMİ 
 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı 
Öğretim Üyesi Takvim 

BUS598T.6 Mezuniyet Projesi Dr. Öğr. Üyesi Levent Polat ---   

BUS597T.1 Yüksek Lisans Seminer (Tezli) ONLINE Prof. Dr. Dilek Teker Çarşamba 18:00-18:50 

BUS599T.2 Yüsek Lisans Tezi (Tezli) Prof. Dr. Dilek Teker ----   

BUS547T.2 Adli Muhasebe PhD Stu. Salih Kayıkçıoğlu Pazartesi 19:00-21:50 

BUS540T.2 Maliyet Muhasebesi Dr. Öğr. Üyesi Levent Polat Salı 19:00-21:50 

BUS544T.2 Uluslararası Denetim Standartları Prof.Dr.Ercan Çalış Çarşamba 19:00-21:50 

BUS541T.2 İleri Finansal Muhasebe Dr. Öğr. Üyesi Levent Polat Perşembe 19:00-21:50 

BUS520T.2 Araştırma Yöntemleri - ONLINE Prof.Dr.Ercan Çalış Cuma 20:30-21:45 
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