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 YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KAYIT YENİLEME DUYURUSU 

 
 

 Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz 20-24 Eylül 2019 

tarihleri arasında UNIPA http://ubs.bakircay.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreleri ile birlikte 

sisteme giriş yapıp ders kayıtlarını yaptırabilirler.  

 

 Kullanıcı adı: Öğrenci Numarası. 

Şifre: T.C. Kimlik numarasının son sekiz hanesi. 

 

 Haftalık güncel ders programı Enstitümüzün web sayfasından ilan edilmiştir. Ders programına 

göre ders seçiminizi yapabilirsiniz.  

 

 Danışman öğretim üyesi kendisine tanınan süre içerisinde, öğrencinin seçmiş olduğu dersleri 

onaylar. Gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin seçmiş olduğu derslerin değiştirilmesini 

önerebilir.  

 

 Öğrenci ders seçimini yaptıktan sonra danışmanın onayını kontrol etmelidir. Danışman ders 

seçimini iade etmişse danışmanın notu dikkate alınarak ders seçimi tekrar yapılarak danışman 

onayına gönderilmelidir. 

 

 Derse yazılmayan öğrencilerin İzmir Bakırçay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim 

Yönetmeliği uyarınca; kayıt yenilemediği dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kayıt 

yenilemediği dönem öğrenim süresinden sayılır.  

 

 Tezli yüksek lisans programı öğrencileri uzmanlık alanı dersi dahil en fazla 36 AKTS'lik 

derse yazılabilirler. 

 

 Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri en fazla 30 AKTS'lik derse yazılabilirler. 

 

 Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinin dersleri Çiğli Yerleşkesindeki Lisansüstü 

Eğitim Binasında yapılacaktır. 

 

 Tezli yüksek lisans programlarındaki öğrencilerin tez aşamasına geçebilmesi için, EABD 

Başkanlığının öngördüğü zorunlu yahut seçimlik en az sekiz ders ve seminer dersi ile her yarıyıl 

alınacak uzmanlık alan derslerinden başarılı olmak zorundadır.  

 

 

 

http://ubs.bakircay.edu.tr/
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DERSE YAZILMA   
20.09.2019 
Saat: 08:30 

24.09.2019 
Saat: 23:59 

AÇILMAYAN DERSLERİN 
İLANI 

25 Eylül 2019 

AÇILMAYAN DERS YERİNE 
DERSE YAZILMA İŞLEMİ   

26.09.2019 
Saat: 08:30 

27.09.2019 
Saat: 23:59 

 

  

 İkinci bir örgün programa kayıt yaptıran öğrenciler  harç ücreti ödemek zorundadırlar. Harç ücreti 

ödenmeden derse yazılma yapılmayacaktır. Harç ücreti ödeyecek olan öğrencilerin listesi web 

sayfamızda duyurulmuştur. 

 

 Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği ve 6111 sayılı Kanun uyarınca, 

lisansüstü öğrenimi nedeniyle askere sevki tehir edilen yükümlülerden kaydını yenilemediği ve 

öğrenimine devam etmediği tespit edilenlerin ilgili dönemlerde sevk tehirleri iptal edilecektir. 


