
 
Üniversitemiz SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNE, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılında aşağıda belirtilen sayıda doktora ve tezli yüksek lisans öğrencisi alınacaktır. 

 

SAYIN ADAYLAR, 
 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılında kontenjan açılan lisansüstü programlara başvuru işlemleri, başvuru tarihleri içerisinde internet üzerinden online olarak 
yapılacaktır. “Online Başvuru” işlemine başlamadan önce, başvurmak istediğiniz program ile ilgili aşağıda belirtilen koşulları ve değerlendirme ölçütlerini dikkatlice okuyunuz.  

 

I. KONTENJANLAR VE ÖN KOŞULLAR 
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T.C. 
Uyr. 

Yab. 
Uyr. 

            

Anatomi (Tıp) Sayısal 1 1 - - 1 1 - - 
Sözlü 

Mülakat 

Tezli Yüksek Lisans: 
T.C.Uyr.-Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi mezunları, Sağlık Yüksekokulu veya 
Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü ve FTR Bölümleri, FTR Yüksekokullarının FTR Bölümü, Fen-
Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri ile Eğitim Fakültelerinin Biyoloji 
Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak. 
 

Yab.Uyr.-Türkiye’deki yukarıda belirtilen fakülte/bölümlerden veya YÖK tarafından Diploma Denklik 
Belgesi olan yukarıda belirtilen yurtdışındaki fakülte/bölümlerden mezun olmuş olmak. 

Doktora: 
T.C.Uyr.-Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi mezunu veya Tıp Anatomi alanında yüksek lisans yapmış olmak. 
  

Yab.Uyr.-Türkiye’deki yukarıda belirtilen fakülte/bölümlerden veya YÖK tarafından Diploma Denklik 
Belgesi olan yukarıda belirtilen yurtdışındaki fakülte/bölümlerden mezun olmuş olmak. 

            

Tıbbi Biyokimya Sayısal - - - - 1 1 - - Mülakat 

Tezli Yüksek Lisans: 
T.C.Uyr.-Tıp, Veteriner, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık 
Yüksekokulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik Bölümleri, Fen veya Fen-Edebiyat 
Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji ve Kimya Bölümleri veya Mühendislik Fakültesi Kimya 
Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. 
 

Yab.Uyr.- Türkiye’deki yukarıda belirtilen fakülte/bölümlerden veya YÖK tarafından Diploma Denklik 
Belgesi olan yukarıda belirtilen yurtdışındaki fakülte/bölümlerden mezun olmuş olmak. 

            

Tıbbi 
Mikrobiyoloji 

Sayısal - - - - 4 2 - 2 
Yazılı ve 

Sözlü 

Tezli Yüksek Lisans: 
T.C.Uyr.-Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi veya 
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik veya Ebelik bölümü mezunu olmak. 
 

Yab.Uyr.- Türkiye’deki yukarıda belirtilen fakülte/bölümlerden veya YÖK tarafından Diploma Denklik 
Belgesi olan yukarıda belirtilen yurtdışındaki fakülte/bölümlerden mezun olmuş olmak. 
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T.C. 
Uyr. 

Yab. 
Uyr. 

T.C. 
Uyr. 

Yab. 
Uyr. 

            

Veteriner 
Anatomi 

Sayısal - - - - 4 1 - - Mülakat 

Tezli Yüksek Lisans: 
T.C.Uyr.- Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, mezunları, Eğitim Fakültesi Biyoloji 
Öğretmenliği Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Sağlık Yüksekokullarının ve Sağlık Bilimleri 
Fakültelerinin lisans eğitimi veren bölümleri ile Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. 
 

Yab.Uyr.-Türkiye’deki yukarıda belirtilen fakülte/bölümlerden veya YÖK tarafından Diploma Denklik 
Belgesi olan yukarıda belirtilen yurtdışındaki fakülte/bölümlerden mezun olmuş olmak. 

            

Besin Hijyeni ve 
Teknolojisi 

Sayısal - - - - 2 1 - - 
Sözlü 
Sınav 

(Mülakat) 

Tezli Yüksek Lisans: 
T.C.Uyr.-Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi Gıda Bölümü ve Gıda Mühendisliği Bölümü, Gıda 
Mühendisliği Fakültesi, ilgili fakülte/yüksekokulların Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Gastronomi Bölümü 
mezunu olmak. 
 

Yab.Uyr.- Türkiye’deki yukarıda belirtilen fakülte/bölümlerden veya YÖK tarafından Diploma Denklik 
Belgesi olan yukarıda belirtilen yurtdışındaki fakülte/bölümlerden mezun olmuş olmak. 

            

Cerrahi 
(Veteriner) 

Sayısal - - - - 3 1 - 1 Mülakat 

Tezli Yüksek Lisans: 
T.C.Uyr.-Veteriner Fakültesi mezunu olmak. 
 

Yab.Uyr.-Türkiye’deki Veteriner Fakültelerinden veya YÖK tarafından Diploma Denklik Belgesi olan  
yurtdışındaki Veteriner Fakültesinden  mezun olmuş olmak. 

            

Doğum ve 
Jinekoloji 
(Veteriner) 

Sayısal - - - - 2 1 - - Sözlü 

Tezli Yüksek Lisans: 
T.C.Uyr.-Veteriner Fakültesi mezunu olmak. 
 

Yab.Uyr.-Türkiye’deki Veteriner Fakültelerinden veya YÖK tarafından Diploma Denklik Belgesi olan  
yurtdışındaki Veteriner Fakültesinden  mezun olmuş olmak. 

            

Farmakoloji ve 
Toksikoloji 
(Veteriner) 

Sayısal 2 1 - - 2 1 - - Mülakat 

Tezli Yüksek Lisans: 
T.C.Uyr.-Veteriner, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji-Moleküler 
Biyoloji, Kimya, Genetik bölümleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik 
Bölümleri ya da diğer fakültelerin ilişkili alanlarından Lisans mezunu olmak. 
 

Yab.Uyr.- Türkiye’deki yukarıda belirtilen fakülte/bölümlerden veya YÖK tarafından Diploma Denklik 
Belgesi olan yukarıda belirtilen yurtdışındaki fakülte/bölümlerden mezun olmuş olmak. 

Doktora: 
T.C.Uyr.-Veteriner, Tıp, Eczacılık (5 yıllık), Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak, ya da ilgili alanda 
(Farmakoloji-Toksikoloji) Yüksek Lisans yapmış olmak.  
 

Yab.Uyr.-Türkiye’deki yukarıda belirtilen fakülte/bölümlerden veya YÖK tarafından Diploma Denklik 
Belgesi olan yukarıda belirtilen yurtdışındaki fakülte/bölümlerden mezun olmuş olmak. 
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T.C. 
Uyr. 

Yab. 
Uyr. 

T.C. 
Uyr. 

Yab. 
Uyr. 

            

Hayvan Besleme 
ve Beslenme 
Hastalıkları 

Sayısal 1 1 - - 3 1 - - Sözlü 

Tezli Yüksek Lisans: 
T.C. Uyr.-Veteriner Fakültesi veya Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü mezunu olmak. 
 

Yab.Uyr.-Türkiye’deki yukarıda belirtilen fakülte/bölümlerden veya YÖK tarafından Diploma Denklik 
Belgesi olan yurtdışındaki Veteriner Fakültesi veya Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü mezun olmuş olmak. 

Doktora: 
T.C. Uyr.-Veteriner Fakültesi veya Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü mezunu olup, Yemler ve Hayvan 
Besleme konusunda yüksek lisans yapmış olmak. 
 

Yab.Uyr.-Türkiye’deki yukarıda belirtilen fakülte/bölümlerden veya YÖK tarafından Diploma Denklik 
Belgesi olan yurtdışındaki Veteriner Fakültesi veya Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden mezun olmuş 
olmak. 

            

Patoloji 
(Veteriner)  

Sayısal 4 1 - - 6 1 - - Sözlü 

Tezli Yüksek Lisans: 
T.C.Uyr.-Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat veya 
Fen Fakültelerinin Biyoloji ve Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri, Su Ürünleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik, Ebelik veya Fizik Tedavi 
bölümlerinden mezun olmak. 
 

Yab.Uyr.- Türkiye’deki yukarıda belirtilen fakülte/bölümlerden veya YÖK tarafından Diploma Denklik 
Belgesi olan yukarıda belirtilen yurtdışındaki fakülte/bölümlerden mezun olmuş olmak. 

Doktora: 
T.C. Uyr.-Veteriner Fakültesi mezunu olmak.  
 

Yab.Uyr.-Türkiye’deki Veteriner Fakültelerinden veya YÖK tarafından Diploma Denklik Belgesi olan 
yukarıda belirtilen yurtdışındaki Veteriner Fakültesinden mezun olmuş olmak. 

            

Veterinerlik İç 
Hastalıkları 

Sayısal - - - - 4 1 - - 
Mülakat/

Sözlü 

Tezli Yüksek Lisans: 
T.C.Uyr.-Veteriner Fakültesi mezunu olmak.  
 

Yab.Uyr.-Türkiye’deki Veteriner Fakültelerinden veya YÖK tarafından Diploma Denklik Belgesi olan  
yurtdışındaki Veteriner Fakültesinden  mezun olmuş olmak. 

            

Veteriner 
Mikrobiyoloji 

Sayısal - - - - 3 1 - - Sözlü 

Tezli Yüksek Lisans: 
T.C.Uyr.-Veteriner Fakültesi mezunu olmak.  
 

Yab.Uyr.-Türkiye’deki Veteriner Fakültelerinden veya YÖK tarafından Diploma Denklik Belgesi olan  
yurtdışındaki Veteriner Fakültesinden  mezun olmuş olmak. 
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T.C. 
Uyr. 

Yab. 
Uyr. 

T.C. 
Uyr. 

Yab. 
Uyr. 

            

Beden Eğitimi ve 
Spor 

Sayısal/ 
EA/Sözel 

13 1 2 2 22 1 2 2 Yazılı 

Tezli Yüksek Lisans: 
T.C.Uyr.- Dört yıllık eğitim veren Fakülte veya Yüksekokulların herhangi birinden mezun olmak. (Alan dışı 
olarak başvuru yapanların kazandıkları takdirde Bilimsel Hazırlık Programı uygulanıp uygulanmayacağına 
Bilimsel Hazırlık Komitesi karar verecektir). 
 

Yab.Uyr.-Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlardan herhangi 
birinden veya YÖK tarafından Tanınma Belgesi olan yukarıda belirtilen yurtdışındaki fakülte/bölümlerden 
mezun olmuş olmak. 

Doktora: 
T.C.Uyr.- Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili Anabilim Dallarının herhangi birinde tezli yüksek lisans mezunu 
olmak. 
 

Yab.Uyr.-Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlardan herhangi 
birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak veya YÖK tarafından Tanınma Belgesi olan yukarıda belirtilen 
alanlarda yurtdışında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

            

Halk Sağlığı 
Hemşireliği 

Sayısal - - - - 11 1 - 2 
Yazılı ve 

Sözlü 

Tezli Yüksek Lisans: 
T.C.Uyr.-Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu ile Sağlık Yüksekokulunun 
Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümü lisans mezunu olmak.  
 

Yab.Uyr.-Türkiye’deki yukarıda belirtilen fakülte/bölümlerden veya YÖK tarafından Diploma Denklik 
Belgesi olan yukarıda belirtilen yurtdışındaki fakülte/bölümlerden mezun olmuş olmak. 

            

Ebelik Sayısal - - - - 6 1 - 1 
Yazılı ve 

Sözlü 

Tezli Yüksek Lisans: 
T.C.Uyr.-Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu’nun Ebelik Bölümü lisans mezunu olmak.  
 

Yab.Uyr.-Türkiye’deki yukarıda belirtilen fakülte/bölümlerden veya YÖK tarafından Diploma Denklik 
Belgesi olan yukarıda belirtilen yurtdışındaki fakülte/bölümlerden mezun olmuş olmak. 

            

 

 Tezli Yüksek Lisans programlarında yabancı dil şartı yoktur. 
 

 20 Şubat 2017 tarih ve 29985 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4. maddesinin 5. bendinde “Tezsiz 
yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.” hükmü yer almaktadır. Kesin kayıt yaptırsalar dahi bu durumda 
başvurdukları tespit edilen öğrencilerin kayıtları silinir.  



 

II. BAŞVURU, MÜLAKAT VE/VEYA YAZILI SINAV İLE KESİN KAYIT TARİHLERİ 
 

Başvurular, mülakat ve/veya yazılı sınav ile kesin kayıtlar aşağıdaki takvime göre yapılacaktır.  
 

ONLİNE BAŞVURU TARİHLERİ 01-08 Eylül 2020 

Başvurular, (https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/ina_app/) adresinden online olarak yapılacaktır. 

(Online başvurular 01 Eylül 2020 Salı günü saat 08:00’da başlayıp, 08 Eylül 2020 Salı günü saat 23:59’da sona 
erecektir). 
 

NOT: Yabancı uyruklu adayların başvuruları şahsen veya posta yoluyla, yatay geçiş ve özel öğrenci başvuruları da 
şahsen yapılacaktır. 

MÜLAKAT VE/VEYA YAZILI  
SINAV TARİHİ 

10 Eylül 2020 Perşembe 

MÜLAKAT VE/VEYA YAZILI  
SINAV YERİ 

İlgili Anabilim Dallarında yapılacaktır. 

MÜLAKAT VE/VEYA YAZILI  
SINAV SAATİ 

10:00 

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN 
ADAYLARIN İLANI 

11 Eylül 2020 Cuma 

KESİN KAYIT TARİHLERİ 14-15-16 Eylül 2020  Mesai saatleri içerisinde (08:00-17:00) 

YEDEK KONTENJANLARIN İLANI  16 Eylül 2020  Mesai bitiminden sonra 

YEDEK KESİN KAYIT TARİHİ 

17-18 Eylül 2020 - Mesai saatleri içerisinde (08:00-17:00) 
(Başarılı olanların sayısı, ilan edilen kontenjandan fazla ise, bunlar yedek 
olarak sıralanır. Başarı notunun eşitliği halinde ALES puanı sıralaması esas 
alınır. Yedek olanlar, kesin kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayanların yerine, 
başarı not sıralaması dikkate alınarak kesin kayıtlarını belirtilen tarihlerde 
yaptırabilirler). 

  

GÜZ YARIYILI  21 Eylül 2020  -  06 Ocak 2021 

 

III. ONLİNE BAŞVURU AŞAMALARI 
 

1. (https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/ina_app/) linkine tıklanarak enstitü online başvuru sistemine girilir. 

2. “Yeni Bir Kullanıcı Oluştur” seçeneğine tıklanır ve ilgili alana e-posta adresi girilerek “Yeni Kayıt” seçeneği 
seçilir. 

3. E-posta adresine gelen şifre ile otomasyon sistemine giriş yapılır. 
4. Açılan ekranda Enstitü “Sağlık Bilimleri Enstitüsü” ve başvurulacak program seçilir ve sağ alt köşeden “Yeni 

Başvuru Ekle” seçeneği seçilir. 
5. “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıklandıktan sonra, her bir sekmede istenilen bilgi ve belgeler sisteme girilir ve 

“Kaydet/Sonraki Sayfa” sekmesi ile birlikte bir sonraki ekrana geçilir. Tüm bilgi ve belgelerin girişleri 
tamamlandıktan sonra son sekme olan “Referanslar” sekmesi altında bulunan “Başvuru için gerekli olan tüm 
bilgi ve belgeleri ilan metnine göre sisteme yüklediğimi onaylıyorum. Bu bilgi ve belgelerde eksiklik olması 
durumunda başvurumun geçersiz sayılacağını kabul ediyorum.” seçeneği işaretlenmeli ve sol alt köşede 
bulunan “Tamamla” butonuna tıklanarak kayıt işlemi tamamlanmalıdır. Girilen bilgiler “Yazdır” seçeneği 
işaretlenerek kontrol edilebilir. 

6. Enstitü tarafından ilgili kayda “Onay” verildikten sonra kayıt işlemi tamamlanmış olur. Online başvuru sırasında 
sisteme eksik veya hatalı bilgi/belge girildiğinde mail adresinize bilgi gelecektir. Başvuru süresinde düzeltilmesi 
istenen bilgi ve belgenin tamamlanmaması halinde başvurunuz dikkate alınmayacaktır. Lütfen başvuru kaydınız 
ile ilgili eksik bilgi/belgenin bulunup bulunmadığını ve başvurunuzun enstitü tarafından onaylanıp 
onaylanmadığını başvuru süresince e-mail adresinizden kontrol ediniz. 
 

ÖNEMLİ NOT: Online başvuruda sisteme biyometrik özellikli veya 4,5x6 cm ebatlarında  
    vesikalık ve renkli fotoğraf yüklenmesi zorunludur. 

https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/ina_app/
https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/ina_app/


IV. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 
 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Şartları 
 

Tezli Yüksek lisans programına başvurabilmek için: 
a) Adayların bir lisans derecesine sahip olmaları veya lisans eğitimini başarıyla sürdüren ancak o dönem sonunda 

mezun olabilecek durumda olmaları gerekir. 
b) Adayların başvurduğu puan türünde 60 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları veya 

Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen ve ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan eşdeğer puan almış olmaları 
gerekir. 

c) Tezli Yüksek Lisans programlarında yabancı dil şartı yoktur. 
d) Üniversitemiz Senatosu’nun 27/05/2020 tarihli ve 2020/5-12 sayılı kararı gereğince; Lisansüstü Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliğinin 5. maddesinin değiştirilen birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki “doktora/sanatta 
yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık 
mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında” adayların değerlendirme işlemleri için ALES puanı 
olarak hesaplamalara dahil edilecek puanın "70" puan olarak kabul edilmesine karar verilmiştir. 
 

Doktora programına başvurabilmek için: 
a) Adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 

65 tam puan almış olmaları gerekir. 
b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden 3.5 veya 

muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 tam puan almış olmaları 
gerekir. 

c) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına 
veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip 
olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 65 puan almış olmaları gerekir. 

d) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır. 
e) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 

merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan 
veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan 
alınması zorunludur. 

f) Üniversitemiz Senatosu’nun 27/05/2020 tarihli ve 2020/5-12 sayılı kararı gereğince; Lisansüstü Eğitim ve 
Öğretim Yönetmeliğinin 16. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen (a) bendi kapsamındaki “doktora/sanatta 
yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık 
mezunlarının doktora programlarına başvurularında” adayların değerlendirme işlemleri için ALES puanı olarak 
hesaplamalara dahil edilecek puanın “70” puan olarak kabul edilmesine karar verilmiştir. 
 

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler: 
 

1) Mezuniyet Belgesi: PDF veya JPEG formatında sisteme yüklenecektir.  
(Mezuniyet aşamasında olan adaylar kurumlarından alacakları mezuniyet aşamasında olduklarını gösterir resmi 
belgeyi sisteme yüklemelidirler). 
 

2) Transkript Belgesi: (Diploma Eki Transkript olarak değerlendirilmemektedir). 
- PDF veya JPEG formatında sisteme yüklenecektir. 
- Transkript belgesi üzerinde elektronik imza veya ıslak imza mühür bulunmalıdır. 
- Başvuru sırasında sisteme girilecek not ortalaması transkriptte tanımlı 100’lük sisteme göre yapılmalıdır. 
(Transkriptte 100’lük sisteme göre not ortalaması bulunmadığı takdirde YÖK not dönüşüm tablosu esas 
alınacaktır. 4.00’lük sisteme göre göre yapılan not ortalaması girişleri sistem tarafından otomatik olarak YÖK 
dönüşüm tablosuna göre 100’lük sisteme dönüştürülecektir). 
(Yüksek lisans başvurusunda bulunacak mezun durumda olmayan adaylar, başvuru tarihlerinde üniversiteleri 
tarafından verilen GANO “Genel Ağırlıklı Not Ortalaması” hesaplanmış transkriptlerini sisteme yüklemelidirler. 
Mezun durumda olan adaylardan; yüksek lisans programına başvuracakların lisans transkriptlerini, doktora 
programına başvuracakların ise yüksek lisans transkriptlerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir). 
 

3) ALES Sonuç Belgesi: ALES sonucunun yılı ve dönemi sisteme girilecektir. 
ALES puanları direkt olarak ÖSYM’nin sayfasından alınacaktır. ALES sınavının geçerlilik süresi sınav tarihinden 
itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir. Sistemde hangi dönem seçilirse o döneme ait ALES puanı ÖSYM veri 
tabanından alınır, daha sonradan puan değişikliği yapılamaz. Bu nedenle dönem seçiminde dikkatli olunuz. 
 



 
4) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi: PDF veya JPEG formatında sisteme yüklenecektir. 

- Doktora başvurularında yabancı dil puanları direkt olarak ÖSYM’nin veri tabanından alınacaktır. Hangi dönem 
seçilirse o döneme ait puan ÖSYM veri tabanından alınır, daha sonradan puan değişikliği yapılamaz. KPDS, 
ÜDS, YDS, YÖKDİL sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. TOEFL iBT 2 (iki) yıl 
geçerlidir. 
- Tezli Yüksek Lisans programlarında yabancı dil şartı yoktur.  
 

5) Fotoğraf: JPEG formatında sisteme yüklenecektir (Sisteme yüklenecek fotoğrafın, son 6 ayda çekilmiş 
biyometrik özellikli veya 4,5x6 cm ebatlarında vesikalık ve renkli olması zorunlu olup, bu fotoğraf adayın 
kesin kayıt hakkı kazanması durumunda öğrenci kimliği için kullanılacaktır).  
 

6) Fotoğraflı Kimlik Belgesi: PDF veya JPEG formatında sisteme yüklenecektir. 
7) Adli Sicil Belgesi:  E-Devletten alınabilir. (Adli sicil belgesinin tarihi, başvuru tarihinden en fazla 10 gün öncesine 

ait olmalıdır). 
 
NOT: Gerçeğe aykırı yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olan ya da ilgili 
anabilim dalının ölçütlerini karşılamayan belgelerle yapılan başvurular değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Kabulü: 
 

Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notunun hesaplanması: 
 Yabancı dil şartı olmayan programlarda; ALES puanına %50, lisans mezuniyet notuna %25, mülakat ve/veya 

yazılı sınav sonucuna %25 ağırlık verilir.  
 Mülakat ve/veya yazılı sınav sonucundan 50 puanın altında alan aday başarısız sayılır. 
 Yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için başarı notunun en az 65 olması gerekir. 

 
Doktora programına öğrenci kabulünde başarı notunun hesaplanması: 

 Lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların tezli yüksek lisans mezuniyet 
notuna %20, ALES veya temel tıp puanına %50, mülakat ve/veya yazılı sınav sonucuna %20 ve yabancı dil 
puanına %10 ağırlık verilir.  

 Mülakat ve/veya yazılı sınavından 60 puanın altında alan aday başarısız sayılır. 
 Doktora programlarına kabul edilebilmek için başarı notunun en az 70 olması gerekir. 

 
Yabancı uyruklu öğrenci kabulü: 

 Balıkesir Üniversitesi’nin 21 Aralık 2017 tarih ve 2017/13 sayılı Üniversitemiz Senato kararı gereğince yürürlüğe 
giren Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerin Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi’nin 8. 
Maddesi hükümleri uygulanır. 
 
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü: 

 20 Şubat 2017 tarih ve 29985 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Balıkesir 
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 16. maddesi hükümleri uygulanır. 
 
Özel öğrenci kabulü: 

 20 Şubat 2017 tarih ve 29985 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Balıkesir 
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 14. maddesi hükümleri uygulanır. 
 
 

V. KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 
 
a) Türkiye Cumhuriyeti Uyruklulardan İstenecek Belgeler: 

1) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi, 

2) Transkript Belgesinin onaylı fotokopisi, 

3) ALES Sonuç Belgesi (ÖSYM’nin sayfasından alınacak, üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgesi), 

4) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesinin onaylı fotokopisi (doktora için), 

5) Fotoğraf - 6 adet (fotoğraflar son 6 ayda çekilmiş biyometrik özellikli veya 4,5x6 cm ebatlarında vesikalık ve 
renkli olacaktır), 

6) Nüfus Cüzdanı – onaylı fotokopisi, 

7) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi veya askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge. 



 
 
b) Yabancı Uyruklulardan İstenecek Belgeler: 

1) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge, 

2) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter onaylı sureti, 

3) İl Göç İdaresi tarafından verilen öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi (ilgili yarıyıl sonuna kadar), 

4) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesinin onaylı fotokopisi (doktora için), 

5) Kimlik – onaylı fotokopisi, 

6) Fotoğraf - 6 adet (fotoğraflar son 6 ayda çekilmiş biyometrik özellikli veya 4,5x6 cm ebatlarında vesikalık ve 
renkli olacaktır). 

 

NOT:  
1. Kesin kayıtlar şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır. 
2. Kesin kayıtta adayların istenen tüm belgelerin asıllarını ve birer adet fotokopilerini yanlarında getirmeleri 

gerekmektedir. İlgili belgenin aslı gösterilerek aday tarafından getirilen fotokopisine Enstitümüzce “ASLI 
GİBİDİR” onayı yapılabilir. Mezuniyet belgesinin aslını getiremeyecek olan adaylar, mezun oldukları üniversite 
tarafından “ASLI GİBİDİR” onayı yapılmış belge ile de kayıt yaptırabilirler. Ön kayıt beyanları ile kesin kayıt 
sonrası beyanlarında uyuşmazlık olması durumundan sadece adaylar sorumludur. 

 
 

VI. ADAYLARIN DİKKATİNE 
 

1) Tezli yüksek lisans ve doktora adaylarının ön kayıt işlemleri https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/ 
adresinden online olarak yapılacaktır. Adaylar başvuru esnasında Enstitümüze herhangi bir evrak 
getirmeyecektir. Evraklar kesin kayıt tarihlerinde teslim edilecektir. 
 

2) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir (yabancı uyruklular hariç). 
 

3) Adaylar, Enstitü başvuru sistemi bağlantısından şifre alarak ve sisteme erişip gerekli alanları doldurarak, 
internet üzerinden başvurularını yapacaklardır. Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgilerini 
tam ve doğru girmiş olduklarına ilişkin onay vermeleri gerekmektedir. Aday tarafından onay verilmeyen 
başvurular geçersiz sayılır. Adayların başvuruları Enstitü tarafından da incelenerek onay verileceğinden, 
adayların başvuru durumlarını otomasyon sisteminden ve/veya e-posta adreslerinden takip etmeleri 
gerekmektedir. Başvurularda Enstitü tarafından başvurusu kabul edilmeyip, düzeltme istenilen adayların 
başvuru tarihleri içerisinde ilgili düzeltme/düzeltmeleri yapıp tekrar onaylayarak göndermesi gerekmektedir. Bu 
nedenle adayın geçerli e-posta adresini kullanması gerekmektedir. 
 

4) T.C. uyruklu adayların ilan edilen kontenjanlara başvuruları sadece online olarak yapılacak olup, online başvuru 
esnasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir. 
 

5) Yabancı uyruklu öğrenci başvuruları “Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerin Lisansüstü Programlara 
Başvuru ve Kabulü Yönergesi” uyarınca şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. 
 

6) Eksik belge ve yanlış beyanda bulunma konusunda sorumluluk adaya aittir. Bu durumda kayıt alınmış olsa bile 
adayın kaydı iptal edilecektir. 
 

7) Adaylar; sınav giriş durumlarını, sınav yeri ve saatini otomasyon sistemi üzerinden takip edeceklerdir. Adaylara, 
sınav giriş yeri ile ilgili başka bir çağrı yapılmayacaktır. 
 

8) Mezuniyet aşamasında iken bir yüksek lisans programına başvuran adayların, kesin kayıt tarihlerine kadar 
mezuniyet belgesi veya diplomasını almış olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde sınavda başarılı olsalar bile 
kesin kayıtları yapılmayacaktır. 
 

https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/


 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Şartları,  
Gerekli Belgeler ve Değerlendirme 

 
Başvuru Şartları;  
“Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerin Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabulü Yönergesi”  
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 başvuru 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. 

 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler  

(Yabancı uyruklu adaylar, istenen tüm belgeler ve başvuru dilekçesi ile birlikte şahsen veya posta yoluyla 
başvuru yapabilirler). 

1) Uluslararası öğrenci adayı başvuru formu (Enstitümüzden veya http://saglikbilimleri.balikesir.edu.tr 
adresinden ulaşılabilir). 

2) Diploma veya mezuniyet belgesi (noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi) 
3) Lisans/lisansüstü not döküm belgesi veya diploma eki (noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından 

onaylanmış Türkçe tercümesi) 
4) Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının fotokopisi 

 
5) Lisans/lisansüstü eğitimini sağlık alanında (Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği, Veteriner Hekimlik, Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hemşirelik, Diş Teknisyenliği, Tıbbi Laborant, Radyoloji ve Sağlık Hizmetleri 
Yönetimi) yurtdışında tamamlayanlardan “Diploma Denklik Belgesi” diğer alanlardan başvuranların 
“Yükseköğretim Kurulu Tanınma Belgesi” 

6) Niyet Mektubu; (öğrencinin lisansüstü eğitim yapma amacını, çalışmalarını ve projelerini içermelidir). 
7) Özgeçmiş 
8) 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş biyometrik özellikli veya vesikalık 4,5x6 cm ebatlarında ve renkli 

olmalıdır). 
9) Geçerli bir yabancı dil sınav sonuç belgesi (doktora adayları için) 
10) Türkçe Yeterlilik Belgesi (varsa); Türkçe yeterlilik sınavını yapmakla görevli resmî kuruluşlardan aldıkları C1 

düzeyinde Türkçe yeterlilik belgesinin onaylı fotokopisi, 
 
 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme 
 

Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi; “Balıkesir Üniversitesi Uluslararası 
Öğrencilerin Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabulü Yönergesi”nin 8. maddesi uyarınca dosya üzerinden 
yapılacaktır. 
 

http://saglikbilimleri.balikesir.edu.tr/


 

Yatay Geçiş Başvuru Şartları  
 

Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 16. maddesinin (2) bendi uyarınca; 

 Üniversitenin lisansüstü programına kabul için öngördüğü koşullara sahip olması,  

 Tezli yüksek lisans programları için kayıtlı olduğu programda iki yarıyıldan fazla süre kullanmamış olması, 
doktora programları için dört yarıyıldan fazla süre kullanmamış olması ve yeterlik sınavına girmemiş olması, 

 Devam etmekte olduğu programda aldığı her dersten, yüksek lisansta 100 üzerinden en az 75 veya 4,0 
üzerinden en az 2,5, doktora/sanatta yeterlikte 100 üzerinden en az 85 veya 4,0 üzerinden en az 3,5 alarak 
başarılı olması gerekmektedir. 
 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler 
(Başvurular şahsen yapılacaktır) 

 
1- Yatay Geçiş Başvuru Formu (Enstitümüzden veya http://saglikbilimleri.balikesir.edu.tr adresinden 

ulaşılabilir.) 
2- Aldığı dersleri gösterir not döküm belgesi (Transkript) (1 adet)  
3- Aldığı derslerin içerikleri ve müfredatı, 
3- Halen kayıtlı bulunduğu enstitüden alacağı öğrenciliği ile ilgili son durumunu gösterir öğrenci durum belgesi      
(1 adet)  
4- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi (1 adet) 
5- Yüksek lisans programına yatay geçiş yapmak isteyenler için lisans not ortalamasını gösterir belge (1 adet)  
6- Doktora programına yatay geçiş yapmak isteyenler için yüksek lisans not ortalamasını gösterir belge (1 adet)  
7- Yabancı dil başarı belgesinin onaylı örneği (doktora için) (1 adet) 

 
 

Özel Öğrenci Başvuru Şartları  
 
 Özel öğrenci başvuruları, Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 14. 
maddesinde belirtilen şartlara göre kabul edilecektir. 
 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler 
(Başvurular şahsen yapılacaktır) 

 

 1- Özel Öğrenci Başvuru Formu (http://saglikbilimleri.balikesir.edu.tr adresinden ulaşılabilir.) 

 2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet) 

 3- Lisans Diplomasının onaylı örneği (mezunlar için) (2 adet) 

 4- Not Döküm Belgesi (Transkript) onaylı örneği (2 adet)  
 
 

VII. İLETİŞİM 
 

Gerekli bilgiler Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sekreterliğinden temin edilebilir. 

 
ADRES: 

Balıkesir Üniversitesi  

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

(Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Kat:2) 

Çağış Yerleşkesi     

Altıeylül - BALIKESİR 

 
Tel: 0 266 612 14 62 
 
E-posta: sagbilen@balikesir.edu.tr 
 
(http://saglikbilimleri.balikesir.edu.tr)  

http://saglikbilimleri.balikesir.edu.tr/

