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T.C.
SAMSUN 

2021–2022  YILI GÜZ YARIYILI
 PROGRAMLARIN  ESAS  EDEN 

 PROGRAMLAR

 Tarih Doktora ve Tezli Yüksek Lisans
26 Temmuz 2021 - 03  2021  

Tezsiz Yüksek Lisans
26 Temmuz 2021- 06  2021

 Adresi https://obs.samsun.edu.tr/oibs/ina_app/
Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Bilim 
Girmeye Hak Kazanan  Liste 
Tarihi

04  2021  Saat: 17.00

Doktora 
06  2021 Cuma Saat 10:00 Ana Bilim 

Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Bilim 
Tarihi ve Yeri 

Tezli Yüksek Lisans 
06  2021 Cuma Saat 14:00 Ana Bilim 

 ve Yedek Listenin  Tarihi 09  2021 Saat: 17.00

 Adaylar  Kesin  Tarih 10  2021 - 16  2021
Yedek Listeden  Tarihi 17  2021 Saat: 17.00
Yedek Adaylar  Kesin  Tarih 18  2021 - 23  2021
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DOKTORA KONTENJANLARI

T.C. 
 DALI Alan Alan Yatay Uyruklu ALES 

Puan Türü
Makine  4 1  (SAY)

 Ticaret ve 7 3  
(EA)

 YÜKSEK  KONTENJANLARI

T.C. 
 DALI Alan Alan Yatay Tezsiz’den Tezliye Uyruklu ALES 

Puan Türü
Biyomedikal 10 5 1 1  (SAY)

10 2 1 Sözel (SÖZ)

Kamu Yönetimi 10 2 2 2   
(EA)

Makine  8 2  (SAY)
Tarih 10 2 1 1 Sözel(SÖZ)
Uçak ve Uzay 10 2 2  (SAY)

 Ticaret ve 10 3 2 3   
(EA)

 10 1  (SAY)
*Tezsizden Tezliye   Samsun Üniversitesi Lisansüstü  Enstitüsü  Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans   
için geçerlidir.

 YÜKSEK  KONTENJANLARI

 DALI T.C. Uyruklu
 Ticaret 50 10
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1.  

  A. Doktora    

a. Üniversite Senatosunca onaylanan  Esas  Eden Lisans ve Tezli Yüksek Lisans              
 Tablosu’nda belirtilen tezli yüksek lisans  birinden mezun olmak

b. ALES’ten   puan türünde en az 55 veya  Kurulu (YÖK)              
  kabul edilen   puan  olmak 

c.  Kurulu veya ÖSYM  kabul edilen merkezî  dil  ile              
 kabul edilen   dil  en az 55 puan almak.

d.  ikamet eden Türk  adaylar ile  uyruklu    E              
maddesinde  Uyruklu    

e.  kabul edilen  bilim  ve/veya sözlü olarak  girmesi              
zorunludur. Bilim  girmeyen  Lisansüstü    hesaplanmaz; 
adaylar  

f. Doktora   adaylardan bilim  gireceklerin  ilan edilen  
  ile 

  B. Tezli Yüksek Lisans    

a. Üniversite Senatosunca onaylanan  Esas  Eden Lisans ve Tezli Yüksek Lisans 
 Tablosu’nda belirtilen lisans  birinden mezun olmak

b. Tezli yüksek lisans için ALES’ten   puan türünde en az 55 veya  
Kurulu (YÖK)   kabul edilen   puan  olmak

c.  ikamet eden Türk  adaylar ile  uyruklu    E 
maddesinde  Uyruklu    

d.  kabul edilen  bilim  ve/veya sözlü olarak  girmesi 
zorunludur. Bilim  girmeyen  Lisansüstü   Puanl  hesaplanmaz; 
adaylar  

e. Tezli yüksek lisans   adaylardan bilim  gireceklerin  ilan edilen 
   ile 

 C. Tezsiz Yüksek Lisans    

a. Tezsiz yüksek lisans  ALES ve  dil puan  aranmaz.
b. En az 4  lisans  mezun olanlar tezsiz yüksek lisans  
c. Tezsiz yüksek lisans programlardan kendi  ile  sildiren adaylara   iadesi 

 D. Yatay  Yoluyla  Kabulü

Yatay   kabulü Samsun Üniversitesi Lisansüstü  ve   8. 
maddesi   Buna göre;

a.  bir  kurumunun lisansüstü  ya da enstitünün  düzeydeki  
lisansüstü  en az bir    

(1) Lisansüstü  en az üç dersi  
(2) Yatay  için  lisansüstü   kabul   
(3) Not  tezli ve tezsiz yüksek lisansta en az 70, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 

80 
  düzeydeki  lisansüstü programa yatay  yoluyla kabul edilebilir.

b. Adaylar yatay  ilgili  ilanda belirtilen  süresi içinde ve istenilen belgelerle 
birlikte Lisansüstü  Enstitüsü’ne yapar.

c. Üniversiteler    ve  derslerin  YÖK’ün  esaslar ve 
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 

d. Yatay  yoluyla kabul edilen   programlarda geçirdikleri süreler azami 
sürelere dâhil edilir.
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2. BA VURUYA ESAS TE K L EDEN L SANS ve TEZL  YÜKSEK L SANS PROGRAMLARI

Makine Mühendisli i Doktora

Alan çi Alan D
Makine Mühendisli i tezli yüksek lisans 
program  mezunu olmak

Uluslararas  Ticaret ve letmecilik Doktora

Alan çi Alan D
Uluslararas  Ticaret ve letmecilik, Uluslararas  

letmecilik ve Ticaret,  ktisat, letme veya 
Ekonometri tezli yüksek lisans programlar n n 
birinden mezun olmak

-Biyomedikal Mühendisli i Tezli Yüksek Lisans

Alan çi Alan D
Biyomedikal Mühendisli i lisans program ndan 
mezun olmak

Biyomühendislik, T p Mühendisli i, Elektrik-
Elektronik Mühendisli i, Makine Mühendisli i, 
Yaz l m Mühendisli i, Bilgisayar Mühendisli i, 
Malzeme Mühendisli i, Mekatronik 
Mühendisli i, Kimya Mühendisli i, Endüstri 
Mühendisli i, Matematik, Fizik, Kimya, 
Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Bölümleri ve Sa l k alan nda e itim veren 
fakültelerin lisans programlar n n birinden 
mezun olmak.

-Co rafya Tezli Yüksek Lisans

Alan çi Alan D
Co rafya Bölümü ve Co rafya Ö retmenli i 
lisans programlar n n birinden mezun olmak

-Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans

Alan çi Alan D
Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararas  li kiler lisans programlar n n 
birinden mezun olmak.

Tarih, Sosyoloji, Hukuk, Havac l k Yönetimi 
lisans programlar n n birinden mezun olmak. 

-Makine Mühendisli i Tezli Yüksek Lisans

Alan çi Alan D
Makine Mühendisli i, Uçak ve Uzay 
Mühendisli i, Havac l k ve Uzay Mühendisli i, 
Uçak Mühendisli i, Uzay Mühendisli i, malat 
Mühendisli i, Otomotiv Mühendisli i, Enerji 
Mühendisli i, Mekatronik Mühendisli i lisans 
programlar n n birinden mezun olmak.

-Tarih Tezli Yüksek Lisans

Alan çi Alan D
Tarih lisans program ndan mezun olmak Hukuk lisans program ndan mezun olmak
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-Uçak ve Uzay Mühendisli i Tezli Yüksek Lisans

Alan çi Alan D
Uçak ve Uzay Mühendisli i, Havac l k ve Uzay 
Mühendisli i, Uçak Mühendisli i, Uzay 
Mühendisli i lisans programlar n n birinden 
mezun olmak.

Makine Mühendisli i, Malzeme Mühendisli i, 
Metalurji ve Malzeme Mühendisli i,
Malzeme Bilimi Mühendisli i lisans 
programlar n n birinden mezun olmak.

-Uluslararas  Ticaret ve letmecilik Tezli Yüksek Lisans

Alan çi Alan D
ktisat, letme, Ekonometri, Maliye, 

Uluslararas  Ticaret ve letmecilik, Uluslararas  
letmecilik ve Ticaret, Ekonomi ve Finans, 

Uluslararas  Ticaret,  Uluslararas  letmecilik, 
Uluslararas  Ticaret ve Finans,  Uluslararas  
Ticaret ve Lojistik, Uluslararas  Finans ve 
Bankac l k, Bankac l k ve Finans lisans 
programlar n n birinden mezun olmak.

Kamu Yönetimi, Uluslararas  li kiler, Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararas  li kiler, Çal ma Ekonomisi, 
Çal ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri, 
statistik, Lojistik Yönetimi, Havac l k Yönetimi, 
letme Mühendisli i ve Endüstri Mühendisli i 

lisans programlar ndan mezun olmak

-Yaz l m Mühendisli i Tezli Yüksek Lisans

Alan çi Alan D
Yaz l m Mühendisli i, Bilgisayar Mühendisli i 
ve Matematik Mühendisli i lisans 
programlar n n birinden mezun olmak.

-Uluslararas  Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans

Herhangi bir lisans program ndan mezun olmak.
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3. L SANSÜSTÜ PROGRAMLARA BA VURU B Ç M  VE GEREKL  BELGELER

a. Lisansüstü ba vurular ilanda belirtilen tarihler aras nda Samsun Üniversitesi Lisansüstü E itim 
Enstitüsü web sitesinde yer alan (https://obs.samsun.edu.tr/oibs/ina_app/) Online Ba vuru Sistemi 
ba lant s ndan yap lacakt r. ahsen ya da posta yoluyla ba vuru kabul edilmeyecektir. 

b. Ba vuru yapan adaylar a a dakileri belgeleri pdf ve/veya tarama ile sisteme yüklemelidir:
• Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi/E-Devlet Mezuniyet Ç kt s , 
• Onayl  Lisans Transkripti 
• Onayl  Tezli Yüksek Lisans Transkripti (Doktora programlar na ba vuran adaylar için)
• ALES belgesi,
• Yabanc  dil sonuç belgesi 
• Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), 
• Adli sicil belgesi, 
• Vesikal k foto raf
• Nüfus cüzdan  fotokopisi
• TÖMER belgesi (yabanc  uyruklular için)
• Transkript Tercümesi (yabanc  uyruklular için)
• YÖK denklik belgesi (yabanc  uyruklular için)
• Ö renci Belgesi (Yatay Geçi  ve Özel Ö renci için)

                        
c. Lisansüstü ba vurular ba vuru takviminde belirtilen tarihlerde yap l r ve sonuçland r l r.                        
d. Tercih hatas  yapan, s ralamaya esas kabul edilen belgeleri sisteme yüklemeyen veya ba vuruda as l 

belgelerinden farkl  puan beyan nda bulunan adaylar n ba vurular  geçersiz say lacakt r. (Bu nedenle 
ba vuru yapan adaylar n ba vuru durumlar n  kontrol etmek için s k s k ba vuru sisteminden ba vuru 
durumlar na bakmalar  önerilmektedir.) 

e. Adaylar online ba vuru yapt ktan sonra sistemden ba vurusunu takip edecektir. Ba vuru sürecine 
ili kin adaylara yönelik bilgilendirme yap lacakt r.

4. BA VURULARIN DE ERLEND R LMES

   A.  Doktora Ba vurusunun De erlendirilmesi

         a. Doktora programlar na ba vuran adaylardan bilim s nav na gireceklerin puanlar ; ALES  puan n n  
              %60’  ve yüksek lisans mezuniyet notunun %40’  toplanarak 100 üzerinden belirlenir. 
         b. Doktora programlar na ba vuran adaylar n giri  ba ar  puanlar ; ALES puan n n %50’si, yüksek
             lisans mezuniyet notunun %20’si, bilim s nav  notunun %20’si ve yabanc  dil puan n n %10’unun 
             toplam  al narak hesaplan r. E er bilim s nav  hem yaz l  hem de sözlü olarak yap lacak ise etki oranlar    
             Ana Bilim Dallar  taraf ndan belirlenir. Giri  ba ar  puan  100 üzerinden 65’in alt nda olanlar 
             ba ar s z say l r.             
         c. Doktora kontenjanlar ndan fazla say da müracaat olmas  durumunda yedek liste haz rlan r. Kesin 
             kay t yapt rmaya hak kazanan adaylardan kay t yapt rmayanlar n yerine yedek listeden s rayla 
             kontenjan tamamlan r. Yedek listeden kay t hakk  kazanan adaylar n kesin kay tlar  belirtilen tarihlerde 
             yap l r.

   B. Tezli Yüksek Lisans Ba vurusunun De erlendirilmesi

a. Tezli yüksek lisans programlar na ba vuran adaylardan bilim s nav na gireceklerin puanlar ; 
ALES puan n n %60’  ve lisans mezuniyet notunun %40’  toplanarak 100 üzerinden belirlenir. 

b. Tezli yüksek lisans programlar na ba vuran adaylar n giri  ba ar  puanlar ; ALES puan n n %50’si, 
lisans mezuniyet notunun %20’si, bilim s nav  notunun %20’si ve varsa yabanc  dil puan n n 
%10’unun toplam  al narak hesaplan r. E er bilim s nav  hem yaz l  hem de sözlü olarak yap lacak 
ise etki oranlar  Ana Bilim Dallar  taraf ndan belirlenir. Giri  ba ar  puan  100 üzerinden 60’ n 
alt nda olanlar ba ar s z say l r.

c. Yüksek lisans kontenjanlar ndan fazla say da müracaat olmas  durumunda yedek liste haz rlan r. 
Kesin kay t yapt rmaya hak kazanan adaylardan kay t yapt rmayanlar n yerine yedek listeden s rayla 
kontenjan tamamlan r. Yedek listeden kay t hakk  kazanan adaylar n kesin kay tlar  belirtilen 
tarihlerde yap l r.
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C. Tezsiz Yüksek Lisans Ba vurusunun De erlendirilmesi

a. Tezsiz yüksek lisans programlar na ba vuran adaylar n s ralamas  lisans mezuniyet notlar na göre en
yüksek puandan ba lanarak yap l r. Adaylar, ald klar  puanlara göre en yüksek puan alan adaydan
ba lamak üzere s ralan r, kontenjan dâhilinde ilgili programa s rayla yerle tirilir.

b. Kesin kay t tarihinin bitiminden sonra bo  kalan kontenjanlar için yedek listedeki s ralamaya göre ek
yerle tirme yap l r ve ilan edilir. Yedek listeden kay t hakk  kazanan adaylar n kesin kay tlar
belirtilen tarihlerde yap l r.

D. Yatay Geçi  Ba vurusunun De erlendirilmesi

a. Lisansüstü programlara yatay geçi  yoluyla ö renci kabulündeki de erlendirme, ALES puan n n
%50’si, lisans mezuniyet notunun %40’  ve varsa yabanc  dil puan n n %10’u toplam  al narak yap l r.
Adaylar, en yüksek puandan itibaren s ralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara
Yerle tirilir.

E. Yabanc  Uyruklu Ö renci Ba vurusunun De erlendirilmesi
a. Lisansüstü programlar nda de erlendirme Genel A rl kl  Not Ortalamas na (100’lük sistem) göre

yap l r.
b. Lisansüstü programlar na ö renci, ö rencinin ba vurusu, ilgili anabilim/anasanat dal n n önerisi

ve enstitü yönetim kurulu karar  ile kabul edilir.
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5. KES N KAYIT LEMLER  VE STEN LEN BELGELER

Doktora ve Tezli yüksek lisans programlar n  kazanan adaylar n ba vuru s ras nda sisteme yüklemesi 
gereken belgeleri eksiksiz yükleyen adaylar kesin kay t tarihleri aras nda imzalanm  kay t dilekçesini 
lisansustu.egitim@samsun.edu.tr adresine göndermeleri ile kay t i lemleri tamamlanacakt r.

Tezsiz yüksek lisans programlar n  kazanan adaylar n ba vuru s ras nda sisteme yüklemesi gereken 
belgeleri eksiksiz yükleyen adaylar kesin kay t tarihleri aras nda imzalanm  kay t dilekçesini ve tezsiz 
yüksek lisans ücretini yat rd na dair dekontu lisansustu.egitim@samsun.edu.tr adresine göndermeleri ile 
kay t i lemleri tamamlanacakt r.

Ba vuru s ras nda sisteme yüklemesi gereken belgeleri yüklemeyen lisansüstü programlara kay t hakk  
kazanan adaylar kesin kay t tarihleri aras nda, ahsen veya noterden vekalet verilmi  ki i arac l yla a a daki 
belgelerle Lisansüstü E itim Enstitüsü kay t i lemlerini yapt rabilirler. 

DOKTORA TEZL  YÜKSEK L SANS

   -Nüfus cüzdan  fotokopisi
-Lisans ve tezli yüksek lisans diplomas  ya da 
mezuniyet belgelerinin onayl  sureti 
-Lisans ve Lisansüstü Transkript ya da onayl  
örnekleri  
-ALES sonuç belgesi ya da onayl  örne i
-Askerlik durum belgesi (erkekler için)
-4 adet vesikal k foto raf 
-Adli sicil kayd  (sab ka kayd )

   -Nüfus cüzdan  fotokopisi
-Lisans diplomas  ya da mezuniyet belgesinin 
onayl  sureti 
-Lisans transkript ya da onayl  örne i  
-ALES sonuç belgesi ya da onayl  örne i
-Askerlik durum belgesi (erkekler için)
-4 adet vesikal k foto raf 
-Adli sicil kayd  (sab ka kayd )

TEZS Z YÜKSEK L SANS YABANCI UYRUKLU Ö RENC LER
-Nüfus cüzdan  fotokopisi
-Lisans diplomas  ya da mezuniyet belgesinin 
onayl  sureti 
-Lisans mezuniyet notunu gösterir onayl  
transkript (not belgesi)
-4 adet vesikal k foto raf

  -Askerlik durum belgesi (erkekler için)
-Ö renim ücretinin birinci taksitini gösteren 
dekont (kay t i lemlerinden sonra al nan ö renci 
numaras  ile ilgili bankaya ödeme yap lmal  ve 
dekont lisansustu.egitim@samsun.edu.tr 
adresine mail at lmal d r)

-Yüksek lisans program na ba vuruda lisans 
diploma/mezuniyet belgesinin asl  ve bir adet
fotokopisi ile tercümesi (Diploma ve mezuniyet 
belgesi için YÖK taraf ndan
denklik belgesi düzenlenmi  olmas  zorunludur)
-Yüksek lisans program na ba vuruda lisans 
transkriptinin asl  ve bir adet fotokopisi ile
tercümesi (Lisans transkripti için YÖK taraf ndan 
denklik belgesi düzenlenmi
olmas  zorunludur)
- Resmi kimlik ve pasaport asl  ve bir adet 
fotokopisi
- kametgâh belgesi veya ö renim amaçl  
ikametgâh belgesi asl  ve bir adet fotokopisi (Bu
belge kesin kay t i leminden sonra temin 
edilebilir.)
-Türkçe bildi ine dair TÖMER belgesi asl  ve bir 
adet fotokopisi 
- 4 adet vesikal k foto raf (son alt  ay içinde 
çekilmi )
-Ö renim ücretinin ilgili bankaya yat r ld n  
gösteren banka dekontu

YATAY GEÇ  Ö RENC LER
-Yatay geçi  ba vuru formu (Enstitü web 
sayfas nda) 
-Lisans diplomas  veya geçici mezuniyet belgesi  
-ALES sonuç belgesi ya da onayl  örne i
-Lisans/yüksek lisans transkripti  
-Ö renci belgesi(Yeni tarihli) 
-Yüksek lisans transkripti (Ö renime devam etti i 
enstitüden temin edilecek) 
-2 adet vesikal k foto raf 
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-Alm  oldu u derslerin içerikleri ve müfredat 
(Enstitü onayl ) 
-Disiplin cezas  almad na dair belge (Transkriptte 
veya ö renci belgesinde belirtilebilir.) 
-Nüfus cüzdan fotokopisi
-Askerlik durum belgesi (erkekler için)

LET M

Samsun Üniversitesi 
Lisansüstü E itim Enstitüsü Müdürlü ü 
Canik Yerle kesi 
Gürgenyatak Mahallesi Merkez Sokak No:40-2/1 
CAN K/SAMSUN
http://lisansustuegitim.samsun.edu.tr/
Telefon : 0 (362) 313 0055
Faks : 0 (362) 313 0200




