BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Balıkesir Üniversitesine bağlı enstitüler
tarafından ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans öğretiminin esaslarını
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Balıkesir Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen
İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel
araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 27 nci
maddesine, Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine ve
Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülecek Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında
Uygulanacak Esas ve Usullere dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,
b) Senato: Balıkesir Üniversitesi Senatosunu,
c) Enstitü: Balıkesir Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim öğretim yapan Enstitüleri,
ç) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,
d) Müdür: Balıkesir Üniversitesine bağlı Enstitü Müdürlerini,
e) Ana Bilim Dalı: Enstitü Anabilim dallarını,
f) Program: Enstitülerde yürütülen normal ve ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans
eğitim-öğretimini,
g) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için kayıt yaptırmış olan yüksek lisans
öğrencisini,
ğ) Danışman: Öğrenciye ders seçiminde danışmanlık ve proje yürütücülüğü yapacak
öğretim üyesini,
h) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ı) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programının Yürütülmesine İlişkin Esaslar
Dersler ve Krediler
MADDE 5- (1) Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam otuz krediden az olmamak
koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersi olmak üzere en az 90 AKTS'den oluşur.
Öğrenci dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve
yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.
Öğrenci Kabulü ve Program Açılması
MADDE 6- (1) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde lisans mezuniyet
notu dikkate alınır ve başvuran adayların başarı sıralaması yapılır. Asıl liste olmasına rağmen
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kayıt yaptırılmaması nedeniyle kontenjan dolmadığı takdirde yedek listeden başarı
sıralamasına göre kayıt alınır. Programın açılması için ilgili anabilim dalı tarafından önerilen
ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan minimum öğrenci sayısının sağlanması gerekir.
Süre
MADDE 7- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç
yarıyıldır.
Danışman Atanması
MADDE 8- (1) Tezsiz yüksek lisans programında, Anabilim Dalı Başkanlığı her
öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık/proje
yürütücülüğü yapacak bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.
Dönem Projesi
MADDE 9- (1) Tezsiz Yüksek Lisans programlarında dönem projesi dersi kredisiz
olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
MADDE 10- (1) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrencinin
mezuniyetine Enstitü Yönetim Kurulu'nca karar verilir ve öğrenciye Tezsiz Yüksek Lisans
Diploması verilir.
(2) Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü
Anabilim Dalı'ndaki programın onaylanmış adı bulunur.
Öğrenim Ücretleri
MADDE 11- (1) Tezsiz Yüksek Lisans programlarında öğrencilerden alınacak
öğretim ücretleri ve ödeme takvimi, fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ve
sınav ücretleri Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenir.
(2) Kesin kayıt ve kayıt yenileme için, adayın Üniversite Yönetim Kurulunca
belirlenen ikinci öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrenim ücretini, ilgili yarıyıl başında
belirlenen banka hesabına yatırması gerekir.
(3) Öğrencinin programı tamamlamak için ödenmesi gereken öğrenim ücretinin
tamamını mezun olmadan önce ödemiş olması gerekir.
(4) Öğrenciler, her yarıyıl başında öğrenim ücretlerini ödemek kaydıyla kayıt
yenilerler. Kayıt yenilenmeyen süre, tezsiz yüksek lisans programının azami öğrenim süresine
dahil edilir. Azami öğrenim süresi içinde derslerini veya projesini başarı ile tamamlayamayan
öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 12- (1) Bu Yönergede, hüküm bulunmayan hallerde; Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği, ilgili mevzuat ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
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