BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ
ULUSLARARASI ÖĞRENCĠLERĠN LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU VE
KABULÜ YÖNERGESĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Balıkesir Üniversitesi’nde yürütülen lisansüstü
programlara uluslararası öğrenci adaylarının başvuru, kabul ve kayıt şartlarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu yönerge, Balıkesir Üniversitesi’nde yürütülen lisansüstü programlara
uluslararası öğrencilerin alımına ilişkin başvuru, kabul ve kayıt işlemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu yönerge;
a) 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. maddesine,
b) 1/7/1996 tarih ve 22683 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliğine
c) Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 10.06.2010 tarihli kararına dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını
b) Enstitü: Balıkesir Üniversitesi Enstitülerini,
c) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Balıkesir Üniversitesi Senatosunu,
d) Uluslararası Öğrenci: Bu yönergede belirtilen koşullara göre kabul edilen öğrenciyi,
e) ÜAK: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığını,
f) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,
g) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ğ) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
h) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Kontenjan, BaĢvuru ġartları, BaĢvuruda Ġstenen Belgeler, BaĢvuruların Değerlendirilmesi,
YerleĢtirme ve Kesin Kayıt
Kontenjan
MADDE 5 – (1) Öğrenci alınacak program ve öğrenci sayısı anabilim dalı
başkanlıklarının teklifi, ilgili enstitü kurulunun önerisi ve senatonun onayı ile belirlenir.
BaĢvuru Ģartları
MADDE 6 – (1) Bu yönerge kapsamında lisansüstü programlarda öğrenim görebilmesi
için adayın;
a) Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu yabancı uyruklu öğrenci statüsünde
olması,
Bu kapsamda;
1) Türkiye Cumhuriyeti (T.C) uyruklu ve/veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
uyruklu olanlar,

2) Uyruğundan birisi T.C veya KKTC olan çift uyruklular (lisans/lisansüstü eğitimini
yurtdışında tamamlayanlar hariç)
3) 2011 yılından itibaren, çift uyruklu iken T.C veya KKTC vatandaşlığından
çıkarılanlardan lisans/lisansüstü öğrenimlerini Türkiye’de veya KKTC’de
tamamlayanlar,
4) T.C uyruklu olup lisans/lisansüstü öğrenimlerini KKTC’de tamamlayanlar
bu yönerge ile tanımlanan uluslararası öğrenci statüsünde baĢvuru yapamazlar.
b) Üniversitelerin lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olması gerekir.
c) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası
almamış olması gerekir.
ç) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında ALES puanı aranmaz.
BaĢvuruda istenen belgeler
MADDE 7 – (1) Lisansüstü eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenci adayları aşağıda
istenen evrakları ilanda belirtilen tarihte üniversitenin ilgili enstitüsünün belirlediği başvuru
koşullarına göre yapar.
a) Uluslararası öğrenci adayı başvuru formu,
b) Diploma veya mezuniyet belgesi (noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından
onaylanmış Türkçe tercümesi)
c) Lisans/lisansüstü not döküm belgesi veya diploma eki (noter ya da Türk Dış
Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi)
ç) Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının fotokopisi
d) Lisans/lisansüstü eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan "Diploma Denklik Belgesi"
ve/veya "Yükseköğretim Kurulu Tanınma Belgesi",
e) Niyet Mektubu (Öğrencinin lisansüstü eğitim yapma amacını, çalışmalarını ve
projelerini içermelidir)
f) Özgeçmiş
g) 2 adet vesikalık fotoğraf
ğ) Geçerli bir yabancı dil sınav sonuç belgesi (doktora adayları için)
Doktora programlarına başvurular için adayların ana dilleri dışında YDS veya YÖKDİL
sınavlarından en az 55 puan veya YÖK/ÜAK tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eş
değer bir puan almaları gerekir. Bu asgari puanın girilecek programların özelliklerine göre
gerekirse yükseltilmesine Senato karar verir. Bu sınav sonuçlarının geçerlilik süreleri YÖK/ÜAK
tarafından belirlenir.
h) Türkçe Yeterlik Belgesi (varsa)
(1) Adayların, Türkçe yeterlik sınavını yapmakla görevli resmî kuruluşların yaptığı
sınavları C1 düzeyinde başarmaları gerekir.
(2) Türkçe Yeterlik Sınavı’nda yeterli puanı alamayanlar ile Türkçe Yeterlik Sınavı’na
girmemiş olan adayların kesin kayıt hakkı bir yıl saklı kalır. Bir yıl içerisinde gerekli şart olan C1
Türkçe Yeterlik Belgesini sağlayan adaylar kesin kayıt yaptırıp öğrencilik hakkı kazanırlar.
(3) Lisans veya yüksek lisans eğitimini Türkiye’deki herhangi bir Yükseköğretim
Kurumu’nda tamamlayan adaylardan Türkçe Yeterlik Sınavı’na girme şartı aranmaz.
(4) Lisans/lisansüstü eğitimini yurt dışında Türkçe eğitim veren okullarda tamamlayan
adaylardan Türkçe Yeterlik Sınavı’na girme şartı aranmaz.
ı) Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilir.
BaĢvuruların değerlendirilmesi ve yerleĢtirme
MADDE 8 – (1) Uluslararası öğrenci adaylarının başvurularının değerlendirmesi dosya
üzerinden yapılır. Başvuruları değerlendirmek üzere anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile her bir anabilim dalı veya bilim dalı için 3 veya 5 kişilik jüriler
kurulur. İlgili jüri başvurunun alan dışı veya alan içi müracaat durumunu ve başvurunun
akademik uygunluğunu değerlendirir. Başvurusu yeterli bulunan adayların sıralaması aşağıdaki
koşullara göre yapılır.

(a) Yüksek lisans başvurularında lisans not ortalamasının %70’i, Türkçe yeterlik sınav
sonucunun %30’u değerlendirmeye alınır.
(b) Doktora başvurularında yüksek lisans not ortalamasının %70’i, Türkçe yeterlik sınav
sonucunun %15’i ve yabancı dil puanının %15’i değerlendirmeye alınır.
(c) Lisans veya yüksek lisans eğitimini Türkiye’deki herhangi bir Yükseköğretim
Kurumu’nda veya yurt dışında Türkçe eğitim veren okullarda tamamlayan adayların başvuruları
değerlendirilirken; yüksek lisans programında sadece lisans not ortalaması, doktora programında
ise yüksek lisans not ortalamasının %70’i ve yabancı dil puanının %30’u değerlendirmeye alınır.
(ç) Puanlar yüzlük sisteme dönüştürülürken, YÖK’ün not dönüşüm tabloları kullanılır.
(2) Özel yetenek isteyen programlar için ilgili enstitü anabilim dalı görüşü ve enstitü
yönetim kurulu kararları ile ek koşullar da değerlendirmede esas alınabilir.
(3) Türkiye Cumhuriyeti veya kendi devletlerinin burslusu olduğunu belgeleyerek
uluslararası lisansüstü öğrencisi olmak için başvuran adaylar, kontenjan dışından, anabilim dalı
başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak
kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin 7inci madde de belirtilen başvuru için istenen koşulları yerine
getirmesi gerekir.
(4) Balıkesir Üniversitesi’nin taraf olduğu uluslararası ikili anlaĢmalara dayalı olarak
lisansüstü eğitim görmek üzere başvuran adaylar, kontenjan dışından ilgili programın anabilim
dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci olarak kabul edilirler. Bu
öğrencilerin de 7inci maddede belirtilen başvuru için istenen koşulları yerine getirmesi gerekir.
Kesin kayıt
MADDE 9 – (1) İlgili kurul tarafından sıralaması yapılan adayların listesi enstitü
müdürlüğüne teslim edilir. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar ve kabul edilen adayların sayısı,
ilan edilen kontenjandan fazla ise, yedek olarak kesin kayıt hakkı kazanan adaylar enstitü yönetim
kurulunun kararı ile kesinleşir. Başvuru sonuçları internet ortamında ilgili enstitülerin web
sayfasında duyurulur. Öğrenciler, kesin kayıtta istenen belgeleri akademik takvimde belirtilen
ilgili yarıyılın başlangıç tarihine kadar enstitü öğrenci işleri birimine getirerek kesin kayıtlarını
yaptırabilirler. Belirtilen süre sonuna kadar kesin kayıt yaptırmayanlar kesin kayıt haklarını
kaybederler.
(2) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır:
a) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge,
b) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter onaylı sureti,
c) İl Göç İdaresi tarafından verilen öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi (ilgili yarıyıl sonuna
kadar),
ç) İlgili enstitü tarafından ilan edilen diğer belge/formlar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Diğer hükümler
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran uluslararası öğrenciler için eğitim
öğretimleri süresince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri
uygulanır.
(2) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile
Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili enstitü kurulu ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.
Öğrenim ücreti
MADDE 11 – (1) Öğrenim ücretleri her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 12 – (1) Balıkesir Üniversitesi Senatosunun 28/12/2012 tarih ve 2012/10-11
sayılı toplantısında kabul edilen “Balıkesir Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının
Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 13– (1) Bu Yönerge Balıkesir Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

