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T. C. 

ORDU ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 
 

DEĞERLENDİRMELER 
 

 

Tezli Yüksek Lisans Başarı Puanın Hesaplanması 

1 

ALES  

%50 

2 

Lisans Mezuniyet Notu 

%25 

3 

Giriş Sınav Puanı 

 %20 

4 

Yabancı Dil  

%5 

Başarı Puanı 

(1+2+3+4) 

• Giriş sınavı bilgileri ilan sayfasının sonunda yer almaktadır. 

• Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayın başarılı sayılabilmesi için giriş sınavından en az 50 puan 

almış olması, başarı puanı olarak 100 tam puan üzerinden en az 60 puan olması gerekir. 

• Adaylar, başarı puanına göre en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara 

yerleştirilir. Başarı puanının eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. 

 

ALES Şartı Aramayan Tezli Yüksek Lisans Başarı Puanın Hesaplanması 

1 

Lisans Mezuniyet Notu %50 

2 

Giriş Sınav Puanı %40 

3 

Yabancı Dil %10 

Başarı Puanı 

(1+2+3) 

• ALES şartı aramayan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde bir adayın başarılı sayılabilmesi için 

yazılı/uygulamalı sınavından en az 50 puan almış olması, başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 60 puan olması 

gerekir. 

• Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili 

programlara yerleştirilir. Başarı puanının eşitliği durumunda güzel sanatlar alanı mezunu adaylar için transkript notu 

yüksek olan aday tercih edilir. 
 

Doktora Başarı Puanın Hesaplanması 

1 

ALES  

%50 

2 

Yüksek Lisans Mezuniyet Notu 

%20 

3 

Giriş Sınav Puanı 

 %20 

4 

Yabancı Dil 

%10 

Başarı Puanı 

(1+2+3+4) 

• Giriş sınavı bilgileri ilan sayfasının sonunda yer almaktadır. 

• Doktora programlarına öğrenci kabulünde adayın başarılı sayılabilmesi için giriş sınavından en az 50 puan almış olması, 

başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 65 puan olması gerekir. 

• Adaylar, başarı puanına göre en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara 

yerleştirilir. Başarı puanın eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. 

 

ALES Şartı Aramayan Doktora Başarı Puanın Hesaplanması 

1 

Yüksek Lisans Mezuniyet Notu %50 

2 

Giriş Sınav Puanı %40 

3 

Yabancı Dil %10 

Başarı Puanı 

(1+2+3) 

• Güzel Sanatlar alanına bağlı yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde bir adayın başarılı sayılabilmesi için 

yazılı/mülakat sınavından en az 50 puan almış olması, başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 65 olması gerekir. 

• Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili 

programlara yerleştirilir. Başarı puanının eşitliği durumunda güzel sanatlar alanı mezunu adaylar için transkript notu 

yüksek olan aday tercih edilir. 
 

Tezsiz Yüksek Lisans Başarı Puanının Hesaplanması 

Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans mezuniyet ortalaması adayın başarı puanını oluşturur. Giriş 

sınavı yapılmaz. 

 

Yabancı Uyruklu Adayların Değerlendirilmesi 

Lisansüstü Programlara başvuran yabancı uyruklu adayların başvuru dosyası, Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-   Öğretim 

Yönetmeliği ve ilanda belirtilen açıklamalar doğrultusunda ilgili Enstitü ABD/ASD başkanlığınca oluşturulan komisyon 

tarafından incelenir ve başvuru dosyasına göre başvurusu kabul veya reddedilir. Giriş sınavı yapılmaz. 

 

Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi 

Değerlendirmeler lisans/yüksek lisans mezuniyet notuna göre yapılır. Mezuniyet notunun eşit olması durumunda sırasıyla 

aldığı ders sayısı ve kredisine bakılır. Giriş sınavı yapılmaz. 
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