
24 Nisan 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27209 

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 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 “MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve 

Sosyal Bilimler Enstitüsünde yürütülen, yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğreti-

me ilişkin hükümleri kapsar.” 

 MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 “MADDE 3 – Bu Yönetmelikte geçen; 

 a) Enstitü: Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Ensti-

tüsünü, 

 b) Kredi değeri: Bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygula-

ma/laboratuvar saatinin yarısının toplamını, 

 c) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,   

 d) Senato: Balıkesir Üniversitesi Senatosunu, 

 e) Temel tıp puanı: Tıpta Uzmanlık Sınavı(TUS)’nın temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde edilen 

standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde 

edilen puanı,   

 f) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini 

 ifade eder.” 

 MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile beşinci fıkrası  

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 “a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği 

ve Veteriner fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık 

Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları,” 

 “b) Yüksek lisans diplomalarında ağırlıklı mezuniyet ortalamasının, tam notun en az % 75’i veya eşdeğeri 

olması, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri diplomasına sahip 

olanların ise ağırlıklı mezuniyet ortalamasının tam notun en az % 65’i veya eşdeğeri olması,” 

 “c) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES)’ndan başvurdukları programın puan türünde 

en az 55 standart puan almış olmaları, lisans derecesi ile başvuruda bulunanların en az 70 standart puan almış olmaları, 

temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran Tıp Fakültesi mezunlarının en az 50 temel tıp puanına veya 

ALES’den en az 55 sayısal standart puana sahip olmaları,” 

 “Adaylar, ilanda belirtilen yer ve zamanda başvurdukları bilim alanında mülakata alınır. Yüksek lisans prog-

ramında; 100 üzerinden karşılıkları alınarak, mülakattan alınan notun % 25’i ve lisans dersleri ağırlıklı not ortalaması-

nın % 25’i ile ALES puanının % 50’si toplanarak başarı notu belirlenir. Doktora programında; mülakattan alınan 

notun % 25’i ve lisans mezunlarının lisans, yüksek lisans mezunlarının yüksek lisans dersleri ağırlıklı not ortalaması-

nın % 25’i ile ALES puanının % 50’si toplanarak başarı notu belirlenir. Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına 

başvuran Tıp Fakültesi mezunlarının başarı notu ise; mülakattan alınan notun % 25’i, lisans dersleri ağırlıklı not orta-

lamasının %25’i ve temel tıp puanının veya ALES puanının % 50’si toplanarak 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 veya temel tıp puanı sıralama-

sı 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.” 

 MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 


