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YÖNETMELİK
Balıkesir Üniversitesinden:
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/8/2000 tarihli ve 24140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 6 – Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;
a) Lisans diploması sahibi olmaları,
b) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurdukları programın puan türünde
en az 55 standart puan almış olmaları,
c) Üniversite tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 50 puan veya, Kamu Personeli
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 50 puan veya, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil
Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya, TOEFL’dan en az 153 puan veya, IELTS’in her bölümünden en az 5,5 puan
veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavlardan bu puanlara eşdeğer puan almış olduklarına ilişkin
yabancı dil başarı belgesi sahibi olmaları,
d) Yüksek lisans yapma nedenlerini belirten bir kompozisyon yazmaları,
e) Üniversite dışında diğer üniversitelerden mezun olan adayların ders aldıkları en az iki öğretim elemanından
referans mektubu getirmeleri,
gerekir.
Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Lisans veya yüksek lisans diploması sahibi olmaları,
b) Yüksek lisans diplomalarında ağırlıklı mezuniyet ortalamasının, tam notun en az yüzde yetmişbeşi ya da
eşdeğeri olması,
c) ALES’e başvurdukları programın puan türünde, en az 55 standart puan almış olmaları, lisans derecesi ile
başvuruda bulunanların en az 70 standart puan almış olmaları,
d) ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir
puan; yabancı uyruklu öğrenciler için ÜDS’den ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin
birisinden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları,
e) Doktora yapma nedenlerini belirten bir kompozisyon yazmaları,
f) Üniversite dışında diğer üniversitelerin lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olan adayların
ders aldıkları en az iki öğretim elemanından referans mektubu getirmeleri,
gerekir.
ALES standart puanı 55 puandan aşağı olmamak koşuluyla, Üniversitede yüksek lisans eğitimine
başlayanlardan; eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek Üniversitede doktora eğitimine
başlayanların yeniden ALES’e girmeleri gerekmez. Adaylar, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve başvuru
koşullarında belirtilen belgelerle birlikte ilgili enstitüye, lisansüstü eğitim yapmak istedikleri ana bilim dalını belirten
dilekçe ile başvurmak zorundadır.
Lisansüstü programlara başvuran adayların mülakatı, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan en az
üçer kişilik değerlendirme jürisi tarafından yürütülür. İlgili 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 alınır. Yüksek lisans
programında, yüz üzerinden karşılıkları alınarak, mülakattan alınan notun yüzde yirmibeşi ve lisans dersleri ağırlıklı
not ortalamasının yüzde yirmibeşi ile ALES notunun yüzde ellisi toplanarak başarı notu belirlenir. Doktora
programında, mülakattan alınan notun yüzde yirmibeşi ve lisans mezunlarının lisans, yüksek lisans mezunlarının
yüksek lisans dersleri ağırlıklı not ortalamasının yüzde yirmibeşi ile ALES notunun yüzde ellisi toplanarak başarı notu
belirlenir. Başarı notu yüksek lisansta en az 65, doktorada en az 70’dir. Bu değerlendirmede başarılı olan adayların
sayısı, ilan edilen kontenjandan fazla ise en yüksek not alanlar sıralanarak belirlenir. Başarı notunun eşitliği halinde
ALES 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 müdürlüğü tarafından ilan edilir.
Daha önce herhangi bir nedenle bir lisansüstü programdan kaydı silinenler tekrar aynı anabilim dalından
başvuru yapamaz.
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 yaptırabilir."
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın
onaylanmış adı bulunur."
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın
onaylanmış adı bulunur."
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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