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T.C.  
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ  

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 
2019–2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 

 
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN KONTENJANLARI, BAŞVURU KOŞULLARI, BAŞVURUYA 

ESAS TEŞKİL EDEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR 
 
 

BAŞVURU TAKVİMİ 
 

TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 
BAŞVURU TARİHİ, YERİ, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI 

Adayların Başvuru Tarih Aralığı 23 Aralık 2019 -10 Ocak 2020 
Başvuru Adresi https://obs.samsun.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/login.aspx 

Bilim Sınavına Hak Kazanan Adayların İlanı 13 Ocak 2020  

Bilim Sınavları Tarihi ve Yeri  15 Ocak 2020 
10:00 Anabilim Dalı Başkanlıkları 

Asil ve Yedek Listenin İlanı 17 Ocak 2020 

Asil Adaylar İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı 20-24 Ocak 2020 

Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazananların İlanı 27 Ocak 2020 
Yedek Adaylar İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı 28-30 Ocak 2020 

 
                

KONTENJANLAR 
 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI 
 

ANABİLİM DALI 
T.C. Vatandaşı 

Yabancı 
Uyruklu 

 
ALES  

Puan Türü 
Alan 
İçi 

Alan 
Dışı 

Özel 
Öğrenci 

Yatay 
Geçiş 

Uluslararası İşletmecilik ve 
Ticaret 

- - - 5 - Eşit Ağırlık (EA) 

Coğrafya - - - 3 - Sözel (SÖZ) 

Makine Mühendisliği  8 - - - 2 Sayısal (SAY) 

Uçak ve Uzay Mühendisliği 15 - - - 2 Sayısal (SAY) 

 
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI 

 

ANABİLİM DALI T.C. Vatandaşı 

Uluslararası Ticaret 50 
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1. BAŞVURU KOŞULLARI 
 

A. Tezli Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci Başvuru Koşulları 

a. Üniversite Senatosunca onaylanan  Başvuruya Esas Teşkil Eden Lisans Programları Tablosu’nda belirtilen 
lisans programlarının birinden mezun olmak gerekir. 

b. Tezli yüksek lisans için ALES’ten en az 55 veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul 
edilen sınavlardan eşdeğer puan almış olmak gerekir (ALES puanının geçerlilik süresi alınış tarihinden 
itibaren 5 yıldır; yani 2014 Güz ve sonrası ALES puanları geçerlidir). 

c. Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşı adaylar ile yabancı uyruklu adayların başvuru şartları D 
maddesinde Yabancı Uyruklu Başvuru Koşulları altında belirtilmiştir. 

d. Başvurusu kabul edilen öğrencinin bilim sınavına (yazılı olarak yapılacaktır) girmesi zorunludur. Bilim 
sınavına girmeyen adayların Lisansüstü Giriş Başarı Puanları hesaplanmaz; adaylar başarısız sayılır. 

e. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan bilim sınavına gireceklerin sayısı, ilan edilen 
kontenjanın beş katı ile sınırlıdır. 

  
B. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci Başvuru Koşulları 

a. Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve yabancı dil puan şartı aranmaz. 
b. En az 4 yıllık lisans programlarından mezun olanlar tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilir. 
c. Tezsiz yüksek lisans programlardan kendi isteği ile kaydını sildiren adaylara katkı payı iadesi yapılmaz. 
 

C. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü 
 

Yatay geçişle öğrenci kabulü Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 8. Maddesi 
uyarınca yapılır. Buna göre; 

 
a. Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında ya da enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer 
lisansüstü programlarında kayıtlı öğrencilerden;  

(1) Lisansüstü programında en az üç dersi başarmış olması, 
(2) Yatay geçiş için başvurduğu lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış olması, 
(3) Not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta en az 70, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 80 

olması, 
şartıyla aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. 

b. Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle 
birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapar. 

c. Üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin intibakı, YÖK’ün belirlediği esaslar ve ilgili 
mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır. 

d. Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin ayrıldıkları programlarda geçirdikleri süreler azami 
sürelere dâhil edilir. 

 
D. Yabancı Uyruklu Başvuru Koşulları 

a. Yüksek lisans programına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaylar; yurt içi veya YÖK tarafından 
kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmalıdır. 

b. Yabancı uyruklu adaylar, mezun olduğu yükseköğretim kurumundan almış oldukları tüm derslerini ve 
notlarını gösterir belgenin (transkript) aslı ve onaylı tercümesini ibraz etmelidir. 

c. Yabancı uyruklu adaylardan, eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara başvuru sırasında 
üniversitelerin yapmış olduğu Türkçe sınavından almış oldukları en az (C1) seviyesinde puanı 
belgelemeleri gerekmektedir.  

d. Türkçe eğitim veren bir yüksek öğretim programından mezun olanlardan Türkçe dil belgesi talep 
edilmeyecektir. 
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            E. Ortak Hükümler 
 

a. Başvuruya esas teşkil eden lisans programları tablolarında yer alan alanlar  dışındaki programlardan mezun 
olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.  

b. Başvurduğu programa veya programlardan herhangi birine yerleştirilen adaylar belirtilen tarihler arasında 
kayıt yaptırmadıkları takdirde kayıt haklarını kaybederler. 

c. Öğrenci tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa başvuru 
yapamaz. 

d. Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede; adayın lisans mezuniyet notu 
100’lük sisteme göre değerlendirilir. Transkript belgesinde adayın mezuniyet notu 100’lük sisteme göre 
belirtilmemiş ise YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılır. 

e. Transkript belgelerinde 4’lük ve 100’lük genel not ortalamasının (GANO) birlikte bulunduğu durumlarda 
100’lük not ortalaması dikkate alınır. 

f. Lisans veya yüksek lisans diploması yurt dışından alınmış ise YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş olma 
şartı aranır. 

g. Başvuru  sonuçları  asıl  ve  yedek  şeklinde  ilan  edilir.  Kontenjanlar  en  yüksek  genel  başarı  notuna  
sahip  adaylardan başlanarak oluşturulur.   

h. Başvuru sonuçları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Lisanaüstü Eğitim Enstitüsü web sayfasında ilan 
edilecektir. 

 
BAŞVURUYA ESAS TEŞKİL EDEN LİSANS PROGRAMLARI 

 
-Makine Mühendisliği Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) 

Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, İmalat ve Tasarım Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, 
Uçak ve Uzay Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak 

 

-Uçak ve Uzay Mühendisliği (Tezli Yüksek Lisans) 
Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği 
lisans programlarından mezun olmak 

 
-Uluslararası Ticaret (Tezsiz Yüksek Lisans) 

Herhangi bir lisans programın mezunu olmak 
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2. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU BİÇİMİ VE GEREKLİ BELGELER 
 

a. Lisansüstü başvurular ilanda belirtilen tarihler arasında Samsun Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı web sitesinden (https://obs.samsun.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/login.aspx) Online Başvuru 
Sistemi bağlantısından yapılacaktır. Şahsen ya da posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir. 

b. Lisansüstü  başvurular başvuru takviminde belirtilen tarihlerde yapılır ve sonuçlandırılır.  
c. Başvuru yapan adaylar Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi, Lisans Transkripti ve ALES sonuç belgesini 

başvuru sırasında “başvuru sistemine” yükleyecektir. 
d. Tercih hatası yapan, sıralamaya esas kabul edilen belgeleri sisteme yüklemeyen veya başvuruda asıl 

belgelerinden farklı puan beyanında bulunan ve/veya geçici listede hata düzeltme isteğinde bulunmayan 
adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

e. Adaylar online başvuru yaptıktan sonra sistemden başvurusunu takip edecektir. Başvuru sürecine ilişkin 
adaylara yönelik bilgilendirme yapılacaktır. 

f. Başvuru sonuçları Samsun Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web 
sayfasında ilan edilecektir. 
 

 
3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
   A. Tezli Yüksek Lisans Başvurusunun Değerlendirilmesi 

a. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan bilim sınavına gireceklerin puanları; ALES  
puanının %60’ı ve lisans mezuniyet notunun %40’ı  toplanarak belirlenir.  

b. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanları; ALES puanının %50’si, 
lisans mezuniyet notunun %20’si, bilim sınavı notunun %20’si ve varsa yabancı dil puanının %10’unun 
toplamı alınarak hesaplanır. Toplam puanı 60’ın altında olanlar değerlendirmeye alınmaz. 

c. Yüksek lisans kontenjanlarından fazla sayıda müracaat olması durumunda yedek liste hazırlanır. Kesin 
kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden sırayla kontenjan 
tamamlanır. Yedek listeden kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları belirtilen tarihlerde yapılır. 
 

  B. Tezsiz Yüksek Lisans Başvurusunun Değerlendirilmesi  

a. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların sıralaması lisans mezuniyet notlarına göre en 
yüksek puandan başlanarak yapılır. Adaylar, aldıkları puanlara göre en yüksek puan alan adaydan başlamak 
üzere sıralanır, kontenjan dâhilinde ilgili programa sırayla yerleştirilir. 

b. Kesin kayıt tarihinin bitiminden sonra boş kalan kontenjanlar için yedek listedeki sıralamaya göre ek 
yerleştirme yapılır ve ilan edilir. Yedek listeden kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları belirtilen 
tarihlerde yapılır. 
 

              C. Yatay Geçiş Başvurusunun Değerlendirilmesi  

a. Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulündeki değerlendirme, ALES puanının %50’si, 
lisans mezuniyet notunun %40’ı ve varsa yabancı dil puanının %10’u toplamı alınarak yapılır. Adaylar, en 
yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği 
durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. 
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4. KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER 
 

Yerleştirmede kazanan adaylar kesin kayıt tarihlerinde, şahsen veya noterden vekalet verilmiş kişi aracılığıyla 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından  yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi ilanda belirtilen 
tarihte Samsun Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (http://oidb.samsun.edu.tr/) web adresinde ilan edilir.  
 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS 
 

- Lisans diploması ya da mezuniyet belgesinin onaylı 
sureti  
-Transkript ya da onaylı örneği   
-ALES sonuç belgesi ya da onaylı örneği 
-Askerlik durum belgesi (erkekler için) 
-4 adet vesikalık fotoğraf  
-Adli sicil kaydı (sabıka kaydı) 
 

- Lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı 
- Lisans mezuniyet notunu gösterir onaylı 
transkript (not belgesi) 
- 4 adet vesikalık fotoğraf 
- Nüfus cüzdanı fotokopisi 
- Öğrenim ücretinin birinci taksitinin yatırıldığını 
gösterir banka dekontu 

 
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER 

 
-Yüksek lisans programına başvuruda lisans diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve bir adet 
fotokopisi ile tercümesi (Diploma ve mezuniyet belgesi için YÖK tarafından 
denklik belgesi düzenlenmiş olması zorunludur) 
- Yüksek lisans programına başvuruda lisans transkriptinin aslı ve bir adet fotokopisi ile 
tercümesi (Lisans transkripti için YÖK tarafından denklik belgesi düzenlenmiş 
olması zorunludur) 
- Başvuru formu ve başvuru formunda beyan edilen belgelerin resmi onaylı örneği 
- Resmi kimlik ve pasaport aslı ve bir adet fotokopisi 
- İkametgâh tezkeresi veya öğrenim amaçlı ikametgâh tezkeresi aslı ve bir adet fotokopisi (Bu 
belge kesin kayıt işleminden sonra temin edilebilir.) 
- Türkçe bildiğine dair TÖMER belgesi aslı ve bir adet fotokopisi  
- 6 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) 
- Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu 
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YATAY GEÇİŞ BAŞVURU TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER (Yüksek Lisans) 
 
Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri 23 Aralık 2019 -16 Ocak 2020 
Yatay Geçiş Başvuru Adresi Samsun Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Canik Yerleşkesi Gürgenyatak Mahallesi Merkez Sokak 
No: 40-2/1 CANİK/SAMSUN 

Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı 17 Ocak 2020 
Kesin Kayıt Tarih Aralığı 20-24 Ocak 2020 

 
YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER (Yüksek Lisans) 

 
-Yatay geçiş başvuru formu (Enstitü web sayfasında)  
-Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi   
-ALES sonuç belgesi ya da onaylı örneği 
-Lisans/yüksek lisans transkripti   
-Öğrenci belgesi (Yeni tarihli)  
-Yüksek lisans transkripti (Öğrenime devam ettiği enstitüden temin edilecek)  
-2 adet vesikalık fotoğraf  
-Almış olduğu derslerin içerikleri ve müfredat (Enstitü onaylı)  
-Disiplin cezası almadığına dair belge (Transkriptte veya öğrenci belgesinde belirtilebilir.)  
-Nüfus cüzdan fotokopisi 
-Askerlik durum belgesi (erkekler için) 

 
          İLETİŞİM 
 

Samsun Üniversitesi  
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü  
Canik Yerleşkesi  
Gürgenyatak Mahallesi Merkez Sokak No: 40-2/1  
CANİK/SAMSUN 
http://lisansustuegitim.samsun.edu.tr/  
Telefon  : 0 (362) 313 0055 
Faks : 0 (362) 313 0200 

 


