BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS USUL VE ESASLARI
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi enstitülerince yürütülen uzaktan
eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru, kabul, kayıt, genel ve özel koşullara ait uygulama
usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu usul ve esaslar, Bülent Ecevit Üniversitesinde uzaktan öğretim yoluyla verilecek
dersler ve kredi miktarları, ders materyalinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, uzaktan öğretime
ilişkin diğer hususlar ile ödemeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu usul ve esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü ve 46 ncı
maddelerine, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine, Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ve Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin
Usul ve Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu usul ve esaslarda geçen:
a) BEÜ: Bülent Ecevit Üniversitesini,
b) EABD/EASD: Enstitü anabilim dalını/Enstitü anasanat dalını,
c) EK: Enstitü Kurulunu,
ç) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,
d) Rektörlük: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Senato: Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunu,
f) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu ifade eder.
Kontenjan tespiti ve ilanı
MADDE 5 – (1) Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına alınacak öğrenci kontenjan ve
koşulları; EABD/EASD başkanlığının teklifi, EK Kararı ve Senatonun onayı ile Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenerek, eğitim-öğretim yılı başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru tarihleri,
başvuru koşulları, istenen belgeler ve kontenjanlar yer alır.
Başvuru ve başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1)
a) Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına Başvurabilmek İçin Adayların, başvuru ilanında
belirtilen bir lisans diplomasına veya çıkış belgesine sahip olması gerekir.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu:
1- Lisans mezuniyet notunun %70’i
2- Mülakat puanının %30’u dikkate alınarak saptanır.
b) Uzaktan eğitim programına başvuran adaylar arasında yukarıda belirtilen başarı değerlendirme
notuna göre asıl ve yedek adayların sıralaması yapılır ve internet sayfasında ilan edilir.Asıl adaylardan
kaydını yaptırmayan olduğu takdirde ilan edilen tarihte yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt
alınır.
Özel öğrenci kabulü ve yatay geçiş
MADDE 7 – (1) Uzaktan Eğitim Programlarına Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4.
maddesi uyarınca özel öğrenci statüsünde öğrenci kabul edilir.
(2) En az bir yarıyılını tamamlamış olmak koşulu ile tezli ve tezsiz lisansüstü
programdan uzaktan eğitim programına ve Uzaktan Eğitim Programları arasında yatay geçiş ile öğrenci

kabul edilir.
(3) Yatay geçiş başvurusunda bulunacak adaylar, Enstitü Müdürlüğünce istenen belgeleri,
yarıyıl başlamadan en az 10 gün önce Enstitüye verirler. Enstitü içindeki programlar arası yatay
geçişlerde bu belgeler istenmez.
(4) BEÜ dışındaki bir Yükseköğretim Kurumunda veya BEÜ içindeki bir lisansüstü
programda öğrenim gören öğrenciler, BEÜ'de yürütülen uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans
programlarına EABD/EASD başkanlığının uygun görüşü ve EYK kararı ile kabul edilir. Öğrencinin
intibakı, EABD/EASD başkanlığının önerisi üzerine EYK tarafından karara bağlanır.
Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu öğrenci başvuruları her yarıyıl için hazırlanan Uzaktan Eğitim
başvuru takviminde belirlenen süre içinde alınır.
(2) Lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü, kontenjan
dışından ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, lisans diploması ve not ortalaması değerlendirilerek
EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK kararı ile gerçekleşir. Öğrenci, her yıl Bakanlar Kurulu
kararı ile belirlenen yabancı uyruklu öğrenci öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür.
(3) Adaylar, aşağıda belirtilen belgelerin başvuru sırasında suretini, kesin kayıt
esnasında aslı veya onaylı suretini süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar:
a) Diploma ya da Mezuniyet Belgesi ile Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesi
b) Not Döküm Belgesi (Tercüme edilmiş)
c) Türkçe Yeterlik Belgesi
Kayıt
MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara giriş sonuçları EYK kararı ile kesinleşir ve kesin kayıt için
istenen belgelerle birlikte enstitü internet sayfasında ilan edilir.
(2) Öğrenci olmaya hak kazanan adayların kesin kayıtları, Akademik Takvimde
belirtilen tarihlerde yapılır.
(3) Süresi içinde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar, mazeretleri dikkate alınmaksızın
kayıt haklarını kaybederler.
(4) Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler akademik takvimde belirtilen kayıt
yenileme tarihleri arasında ders kaydını yapmak zorundadır.
Derslerin açılması
MADDE 10 – (1) Bir dersin bir yarıyılda açılabilmesi için o derse en az 5 öğrencinin kayıtlı olması
gerekir. Bu şartın sağlanamadığı durumlarda EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK Kararı ile o
ders daha az öğrenci ile de açılabilir.
Derse devam
MADDE 11 – (1) Uzaktan eğitim programlarında yıl içi faaliyetlerin (ödev, ara sınav vb.) en az birinin
yerine getirilmesi ile devam şartı sağlanmış olur.
Diğer hususlar
MADDE 12 – (1) Kayıt yenileme, ders değiştirme, kredi aktarma, ders muafiyeti, ders ve AKTS kredi
yükü, kredi değeri, ölçme ve değerlendirme, ders tekrarı, sınav notuna itiraz, danışman atanması,
mazeretler, kayıt dondurma, diploma ile ilgili hususlarda ve yapılacak işlemlerde Bülent Ecevit
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(2) Final sınavları, Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde programın yürütüldüğü
kampüste gözetim altında gerçekleştirilir. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci final sınavına
giremez.
Mali hükümler
MADDE 13 – (1) Bu öğrenime ilişkin mali hususlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan
Öğretime İlişkin Usul ve Esaslara ait hükümler uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu usul ve esaslarda, hüküm bulunmayan hallerde; Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği, Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve
Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar ile ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu usul ve esaslar Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu usul ve esasları Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

27.05.2013 tarih ve 2013/12-25 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

