BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Dayanak
Madde 1- Bu Yönetmelik, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde
yürütülen lisansüstü eğitimi kapsar. Lisansüstü eğitim, yüksek lisans ve doktora programlarından oluşur.
Tanımlar
Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;
Üniversite : Balıkesir Üniversitesini,
Senato : Balıkesir Üniversitesi Senatosunu,
Enstitü : Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünü,
Kredi değeri : Bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık
uygulama/laboratuvar saatinin yarısının toplamını,
Rektörlük : Balıkesir Üniversitesi Rektörü'nü
Đfade eder.
Program ve Derslerin Açılması
Madde 4- Lisansüstü programlarla Güz ve Bahar yarıyıllarına ait dersler, Enstitü Ana Bilim Dalı Kurul Kararına
dayalı olarak Enstitü ana bilim dalı başkanlıklarının önerisi ve enstitü kurulunun onayından sonra en geç Mayıs
ayı sonuna kadar Senatoya sunulur. Dersler haftada en çok üç kredi/saatlik olarak düzenlenir.
Kontenjanların Belirlenmesi ve Đlanı
Madde 5- Đlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, her yıl Ekim ve Nisan ayları sonuna kadar Enstitü Ana
Bilim Dalı Kurul Kararına dayalı olarak ana bilim dalı başkanlıklarınca enstitü müdürlüğüne bildirilir. Bu
kontenjanlar Enstitü Kurulunca en geç Aralık ve Haziran aylarının ilk yarısında karara bağlanır ve Rektörlükçe
ilan edilir. Gazete ilanında sınavın yeri ve tarihi, programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları,
istenen belgeler ve varsa diğer açıklayıcı bilgiler yer alır.
Öğrenci Kabulü ve Giriş Sınavları
Madde 6 - Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;
a) Lisans diplomasına sahip olmaları,
b) Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES) başvurdukları programın puan türünde en az kırkbeş standart puan
almış olmaları,
c) Yabancı dil başarı belgesine sahip olmaları,
gerekir.

Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Lisans veya yüksek lisans diplomalarına sahip olmaları,
b) Lisans veya yüksek lisans diplomalarında ağırlıklı mezuniyet ortalamasının tam notun en az yüzde yetmişbeşi
ya da eşdeğeri olması,
c) Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES) başvurdukları programın puan türünde yüksek lisans derecesi ile
başvuranların en az kırkbeş, lisans derecesi ile başvuranların en az ellibeş standart puan almış olmaları,
d) Yabancı dil başarı belgesine sahip olmaları,
gerekir.
Üniversitemiz tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az elli, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az elli, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az elli,
TOEFL'dan en az yüzelliüç, IELTS'in her bölümünden en az beşbuçuk puan veya Üniversitelerarası Kurul
tarafından kabul edilen sınavlardan eşdeğer puan almış olanlar yabancı dil sınavından başarılı sayılırlar.
Adayların bu sınavların birinden aldıkları puan başvuru için yeterlidir.
LES standart puanı kırkbeş puandan aşağı olmamak koşuluyla Üniversitede yüksek Lisans eğitimine
başlayanlardan eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek Üniversitede doktora eğitimine
başlayanların yeniden Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavına (LES) girmelerine gerek yoktur. Adaylar, ilanda
belirtilen başvuru süresi içinde ve başvuru koşullarında belirtilen belgelerle birlikte ilgili enstitüye, lisansüstü
eğitim yapmak istedikleri ana bilim dalını belirten dilekçe ile başvururlar.
Lisansüstü programlara başvuran adayların mülakatı, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan en az
üçer kişilik değerlendirme jürisi tarafından yürütülür. Đlgili Enstitü Yönetim Kurulu, bu amaçla her program için
ilgili öğretim üyeleri arasından en az üç asıl iki yedek üye seçer.
Adaylar, ilanda belirtilen yer ve zamanda başvurdukları bilim alanında mülakata alınırlar. Yüksek lisansta, yüz
üzerinden karşılıkları alınarak, mülakattan alınan notun yüzde yirmibeşi ve lisans dersleri ağırlıklı not
ortalamasının yüzde yirmibeşi ile LES notunun yüzde ellisi toplanarak başarı notu belirlenir. Doktorada
mülakattan alınan notun yüzde yirmibeşi ve lisans mezunlarının lisans, yüksek lisans mezunlarının yüksek lisans
dersleri ağırlıklı not ortalamasının yüzde yirmi beşi ile LES notunun yüzde ellisi toplanarak başarı notu
belirlenir. Başarı notu yüksek lisansta en az altmışbeş, doktorada en az yetmiştir. Bu değerlendirmede başarılı
olan adayların sayısı ilan edilen kontenjandan fazla ise, en yüksek not alanlar sıralanarak seçilir. Başarı notunun
eşitliği halinde LES puanı sıralaması esas alınır. Sıralama listesi, değerlendirme jürisince tutanak biçiminde
imzalandıktan sonra jüri başkanınca mülakatı izleyen ilk işgünü içinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.
Başarılı olan adayların listesi Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanır ve Enstitü Müdürlüğünce ilan edilir.
Daha önce herhangi bir nedenle bir lisansüstü programdan kaydı silinenler tekrar aynı anabilim dalından
başvuramazlar.
Bir anabilim dalında sınavı kazanan adayların beşten az olması halinde Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile o
yarıyıl için lisansüstü program açılabilir. Sınavı kazanan, ancak programın açılmaması nedeniyle yüksek lisans
programına başlayamayan adaylar, daha sonraki yarıyıllarda programın açılması halinde sınava tabi tutulmadan
kayıtlarını yaptırabilirler.
Bilimsel Hazırlık Programı
Madde 7- Yüksek Lisans ve Doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini
gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir :
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan
yüksek lisans programı adayları,
c) Lisans ve yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim
kurumlarından almış olan doktora programı adayları,
d) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.
Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacak öğrenciler ve bu öğrencilerin alacağı dersler, anabilim dalı kurullarınca
enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.
Bilimsel Hazırlık Programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli
görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, Bilimsel Hazırlık programındaki bir öğrenci, bu programdaki derslerin
yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü
programa yönelik derslerde alabilir. Bilimsel Hazırlık Programına ait derslerin kredi toplamı yirmidörtten fazla
olamaz.
Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları,
kayıt silme ve diğer esaslar bu yönetmelik hükümlerine tabidir.
Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında
uzatılamaz. Bu programda geçirilecek süre yüksek lisans ya da doktora süresine dahil edilemez.
Yurt dışında ikamet eden Türk veya yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara girmelerinde de bu
Yönetmelikteki öğrenci kabul esasları uygulanır.
Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlarda asgari müşterek ders ve uygulamalar ile bu
programlara kabul, sınav, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin uygulama, Yükseköğretim Kurulunca
tespit edilen usul ve esaslar dahilinde yürütülür.
Dersleri Yürütecek Öğretim Elemanları
Madde 8- Dersleri yürütecek öğretim elemanları, ilgili enstitü anabilim adlı kurul kararına dayalı olarak
anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilir.
Lisansüstü dersler öğretim üyelerince verilir. Derslerle ilgili öğretim üyesinin bulunmaması yada sayıca yeterli
olmaması durumunda ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı
ile doktoralı öğretim görevlilerine de lisansüstü dersler verdirilebilir.
Kayıt
Madde 9- Giriş sınavında başarılı olan adaylar, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen süre içinde istenen
belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday
hakkını kaybeder.
Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü
Madde 10- Ortak lisansüstü programlar hariç, enstitüdeki programlar arasında ya da başka bir yükseköğretim
kurumundan enstitüdeki lisansüstü programlara yatay geçişlere Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Yatay geçiş
yapmak isteyenlerin ayrılacakları programda en az bir yarıyılı tamamlamış olmaları ve bu yarıyıla ait tüm
sınavları yüz üzerinden yüksek lisansta en az yetmişbeş, doktorada en az seksenbeş not ortalaması ile başarmış
olmaları gerekir.
Kayıt Yenileme
Madde 11- Öğrenci alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı
atanmamışsa atanıncaya kadar ilgili enstitü anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür. Öğrenci akademik

takvime göre her yarıyıl başlamadan önceki beş iş günü içinde, o yarıyıl için enstitü kurulu kararı ile belirlenmiş
olan dersler arasından program fişlerine işleyerek kaydını yenilemek zorundadır. Đki defa üst üste kayıt yenileme
koşullarını yerine getirmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.
Devam Zorunluluğu
Madde 12- Öğrenci teorik ve uygulamalı derslerin % 80'ine katılmak zorundadır. Devam durumu dersi veren
öğretim elamanı tarafından izlenir.
Ders Sınavları ve Değerlendirme
Madde 13- Öğrenci her yarıyıl sonunda, yarıyıl sonu sınavına ya da proje çalışmasına tabi tutulur. Öğretim
elemanı yazılı sınav ile birlikte sözlü sınav yapmak istediği takdirde bunu yarıyıl başında ana bilim dalı
başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne bildirir. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır. Sınav sonuçları
yüz üzerinden değerlendirilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu sınavında yüksek
lisansta en az altmışbeş, doktorada en az yetmişbeş not alması gerekir.
Bilimsel hazırlık programında ders tekrarı yapılmaz. Yüksek lisans ve doktora programında dersler yasal süresi
içinde en fazla birer kez tekrar edilir. Đkinci tekrarında aynı dersten başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
Sınav sonuçları dersin öğretim elemanınca sınav evrakı ile birlikte sınav tarihini izleyen on gün içinde ilgili
enstitü anabilim dalı başkanlığına teslim edilir ve Enstitü Müdürlüğünce kurum içinde ilan edilir.
Öğrenciler sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak
maddi hata itirazında bulunabilirler. Đlgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca yapılan inceleme sonucunda maddi
hata saptanırsa dersin öğretim elemanının da görüşü alınarak düzeltilir ve sonuç Enstitü Müdürlüğünce ilan
edilir. Maddi hata bulunmadığı takdirde durum ilgilinin dilekçesine not düşülerek belirtilir ve kendisine bildirilir.
Sınav evrakı Enstitü Müdürlüğünde iki yıl süre ile saklanır.
Đzinler
Madde 14- Kanıtlayacakları önemli mazeretlerin ya da eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak üniversite
dışında burs, staj, araştırma ve benzeri olanakların ortaya çıkması halinde Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile bir
yıla kadar öğrencilere izin verilebilir. Lisansüstü eğitim süresi içinde bu olanaktan bir kez yararlanılabilir.
Yüksek Lisans Programları
Madde 15- Üniversite tezli yüksek lisans programı uygulanması esastır. Yönergelerinde belirtilmek koşuluyla
enstitüler tezsiz yüksek lisans programları da açabilirler. Tezli yüksek lisans programı açık olmayan bir anabilim
dalında tezsiz yüksek lisans programı açılamaz.
Tezli Yüksek Lisans Programı
Madde 16- Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme,
bilgiyi ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksel lisans programı toplam yirmibir krediden
az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez
çalışması kredisiz olup seminer dersi "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç üçünçü
yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
Öğrencinin alacağı derslerden en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, lisans
derslerinde seçilebilir.
Dersler ilgili anabilim adlı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim
kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Ancak, bu şekilde alınan derslerin kredileri toplam
kredinin %50'sini geçemez.

Süre
Madde 17- Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Bu sürenin sonunda kredili
derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, ancak tez çalışmasını tamamlayamadığı için tez
sınavına giremeyen öğrenciye ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile
tezini tamamlayıp jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Her ne sebeple olursa olsun
ek süre sonunda tezini teslim etmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
Tez Danışmanı Atanması
Madde 18- Đlgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç
birinci yarıyıl sonuna kadar öğrencinin de görüşü alınarak Enstitü Müdürlüğüne önerir. Tez danışmanı önerisi
enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda, tez danışmanının önerisi üzerine ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü
yönetim kurulu kararıyla ikinci tez danışmanı atanabilir.
Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından, öğretim üyesi bulunmadığı ya da sayıca yeterli olmadığı durumlarda
doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilir.
Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması
Madde19- Öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü Kurulunca tespit edilip Senato tarafından onaylanan tez yazım
kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile
atanır. Jüri, öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından
veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur.
Yedek üyelerden birinin başka bir ana bilim dalından ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olması gerekir.
Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez
sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez
sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir.
Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü Müdürlüğüne tutanakla
bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay
içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda tezini teslim etmeyen veya
savunma sonunda tezi kabul edilmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.
Jüri, bir ay içinde toplanmaz ise enstitü yönetim kurulu kararı ile feshedilir ve yeniden bir jüri oluşturulur.
Yüksek Lisans Diploması
Madde 20- Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları sağlamak kaydıyla ciltlenmiş yüksek lisans tezlerini
tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü Müdürlüğüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun
bulunan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir.
Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış
adı ve varsa verilen unvan bulunur.
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Madde21- Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve
mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program, otuz krediden az olmamak
koşuluyla, en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup "başarılı" veya

"başarısız" olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak
ve o yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.
Öğrencinin alacağı derslerden en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans
derslerinden seçilebilir.
Danışman Atanması
Madde 22- Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili enstitü anabilim dalı kurul kararına dayalı olarak ana bilim
dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir
öğretim üyesi ya da öğretim üyelerinin sayıca yeterli olmaması durumunda doktoralı öğretim görevlisini en geç
birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Danışman belirleninceye kadar, bu görevi ilgili enstitü anabilim dalı
başkanı yürütür.
Süre
Madde 23- Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Bu sürenin sonunda
derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını başaramayan öğrencinin ilişiği kesilir.
Yeterlik Sınavı
Madde 24- Öğrenci, yüksek lisans programı süresince aldığı derslerle ilgili bilgi düzeyinin ölçülmesi amacıyla,
jüri tarafından yapılacak yeterlik sınavına tabi tutulur.
Yeterlik sınavı jürisi, ilgili enstitü anabilim adlı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır.
Jüri, biri öğrencinin danışmanı, diğer ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç öğretim
üyesinden oluşur.
Yeterlik sınavı, öğrencinin derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlamasından sonra en geç üç ay içinde
sözlü olarak yapılır. Jüri salt çoğunlukla "başarılı" ya da "başarısız" kararı alır ve bir tutanakla Enstitü
Müdürlüğüne bildirir. Öğrencinin başarısız olması halinde, üç ay içinde yeterlik sınavı tekrarlanır. Bu sınavda da
başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
Yüksek Lisans Diploması
Madde 25- Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciye Yüksek
Lisans Diploması verilir.
Yüksek Lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış
adı ve varsa verilen unvan bulunur.
Doktora Programı
Madde 26- Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin
bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği
kazandırmaktır.
Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a)Bilime yenilik getirme,
b)Yeni bir yöntem geliştirme,
c)Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini taşıması gerekir.

Doktora programı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam yirmibir krediden az olmamak
koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmalarından; lisans derecesi ile kabul edilen
öğrenciler için kırkiki krediden az olmamak koşuluyla ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez
çalışmasından oluşur.
Öğrenciler, lisans ve yüksek lisans programından daha önce almamış olmak koşulu ile ders alabilirler. Lisans
dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
Öğrenciler Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalından kredili ve notlu, ancak not ortalamasına dahil edilmeyecek
şekilde Gelişim ve Öğrenme (3+0) ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (3+2) derslerini almak zorundadır.
Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Bu suretle alınan derslerin kredileri, toplam
kredinin % 50 sini geçemez.
Lisans derecesi ile kabul edilen ve en az yirmibir krediden az olmamak koşuluyla yedi dersini başarı ile
tamamlayan öğrenci; kendisinin isteği, danışmanı ve Anabilim Dalı Başkanının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim
Kurulunun Kararı ile yüksek lisans programına geçebilir.
Süre
Madde 27- Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl,
lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Ancak doktora programını daha kısa sürede tamamlayabilen
öğrencilere, danışman ve Anabilim Dalı Başkanının gerekçeli önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile mezun
olma olanağı verilebilir.
Doktora programı için gerekli görülen kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans
derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde
kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
Kredili derslerini başarıyla tamamlayarak yeterlik sınavında da başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen, ancak
tez çalışmasını yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl sonuna, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili Enstitü
Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en
fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.
Tez Danışmanı Atanması
Madde 28- Đlgili anabilim dalı başkanlığı en geç üçüncü yarıyılın başına kadar her öğrenci için öğrencinin de
görüşü alınarak tez danışmanını Enstitü Müdürlüğü'ne önerir. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, tez
danışmanının önerisi üzerine ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu'nca
ikinci tez danışmanı atanabilir.
Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Doktora derecesine sahip öğretim görevlileri ikinci tez
danışmanı olarak atanabilirler.
Yeterlik Sınavı
Madde 29- Yeterlik sınavı Haziran ve Ocak aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Öğrenci derslerini
başarıyla tamamladığı yarıyıldan itibaren yeterlik sınavına girmek için başvurur. Yüksek lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna
kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
onaylanan, sürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Doktora Yeterlik Komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav

jürileri kurabilirler. Doktora Yeterlik Komitesi tarafından önerilen üç ya da beş kişilik asıl ve iki yedek jüri
üyelerinden birinin başka üniversiteden olması gerekir. Doktora yeterlik sınav jürisi anabilim dalı başkanlığı
aracılığı ile enstitüye iletilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır.
Yeterlik sınavına girebilmek için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az elli, Kamu
Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az elli TOEFL'den yüzelliüç, IELTS'in her
bölümünden en az beşbuçuk puan almak gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler, kendi anadili dışındaki diğer
yabancı dillerden veya Türkçe'den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının
nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından
(ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS), TOEFL, IELTS ya da
Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen sınavlardan birinde başarısız olan öğrenciler, yabancı dil hazırlık
programına kaydolabilirler. Bu program süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda
başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre öğrenim süresine dahil edilmez."
Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri
ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlarındaki başarı durumunu değerlendirerek "başarılı" veya "başarısız"
olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç
gün içinde Enstitü Müdürlüğüne tutanakla bildirir.
Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan
öğrencinin ilişiği kesilir.
Doktora Yeterlik Komitesi yeterlik sınavını kazanan bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile 27 nci
maddenin ikinci fıkrasında öngörülen sürelerden sonra da fazladan dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak
dersleri yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler altı yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler sekiz yarıyılda
tamamlayamadıkları takdirde ilişikleri kesilir.
Tez Đzleme Komitesi
Madde 30- Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez Đzleme Komitesi oluşturulur. Tez Đzleme Komitesi üç
öğretim üyesinden oluşur. Tez Đzleme Komitesinde, tez danışmanından başka Enstitü anabilim dalının biri
içinden diğeri de dışından olmak üzere birer üye yer alır. Đkinci tez danışmanının olması durumunda bu tez
danışmanı dilerse Tez Đzleme Komitesi toplantılarına katılabilir. Đlgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile Tez Đzleme Komitesinin tez danışmanı dışındaki üyelerinde değişiklik
yapılabilir.
Tez Önerisi Savunması
Madde 31- Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını,
yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini Tez Đzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci,
tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporun sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.
Tez Đzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir.
Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde Enstitü Müdürlüğüne tutanakla
bildirilir.
Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni
bir Tez Đzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışman ve tez konusuyla devam etmek isteyen öğrenci üç
ay içinde, danışman ya da tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.
Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.
Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez Đzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında
birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce Tez Đzleme Komitesi
üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde
yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması Tez Đzleme Komitesi tarafından salt çoğunlukla
"başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir. Tez Đzleme Komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı
olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora Tezinin Sonuçlandırılması
Madde 32- Öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü Kurulu'nca tespit edilip Senato tarafından onaylanan tez yazım
kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Doktora tez jürisi anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü
öğrencinin Tez Đzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun
öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en
geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen
soru-cevap bölümünden oluşur.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı
verir. Bu karar, ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü Müdürlüğü'ne
tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en
geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul
edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir
Doktora Diploması
Madde 33- Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla ciltlenmiş doktora tezlerini tez
sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü Müdürlüğü'ne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun
bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.
Doktora Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Madde 34- 27.12.1996 tarihli 22860 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Balıkesir
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- 1996-1997 eğitim- öğretim yılının başladığı tarihte bir doktora programına kayıtlı olup da
yeterlilik sınavına girmemiş veya giripte başaramamış olan öğrenciler, yabancı dil ile ilgili olarak bu
Yönetmelikte getirilen hükümlere tabidir.
Geçici Madde 2- Mayıs 2000 Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'nda (KPDS) en az elli alan
hazırlık programı öğrencileri yabancı dilden başarılı sayılırlar.
Yürürlük
Madde 35- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 36- Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

