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Ankara yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'n'ün, Lisansüstü. Eğitim ve Öğretim, Yönetmeliği'nin
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Bursa Uludağ Üniversitesince Doktora tezinde.altı aylık .düzeltme verilen öğrencinin verilen düzeltme
süresinin azami,tır.İ".İ. Jİİİ"o" -İ, ieinOe mi değerlendirilmesi gerektiği.husüsunda q"_.§^t11^..bİ üzerine
Kurulumuz Hukuk Üüş*İrıİğir.İ,'rırl.rt işĞri ve._Mevzuit Komisyonunun 26.02.2019 tarihli
toolantısında yapılan inceleme neticesindİ;20.04.20|6 tarih ve 29690 sayılı Re.smi_Gazetede YaYımlanarak
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yönetmeliğin
geİektigi,
anla"n
etmesi,,olarak unıu'İınıurİ
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sürenin azami sEreye dahil edilmemesi .gerektiğine i'§§İl görü.Ş
iirıa'iıi, ufıit
hakkında verilecek
,İtıkseköğletim
Yürütmekurulu toplantısında incelenmişve2547 SaYılı
l;iıd"ii; y;;;Doİlzoıg tarihli
Yükseköğretim Kanunun 44. maddesinin (c) fıkrası uyannca,
lisans
a)Azami süreler içerisinde tez savunma smavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen Yüksek
edilmemesi,
dahil
ö;.;;;İİ;İ;. r.rİİ...t enfaz|aüç aylık sürenin azami süreye
;İ4ffiİ',şİ.İ"r'İİ..i.inde tez sivünma sınavına girerekiezi hakkında düzeltme kararı verilen Doktora
;ğ|.g11çİİ;.İe verilÖcek enfaz|aaltı aylık sürenin azlmi süreye dahil edilmemesi
uygun görülmüştür.
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