
T.C. 

ORDU ÜNİVERSİTESİ 

 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
 

ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM BİRİNCİLERİNİN 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU SÜRECİ 
 

YÖNETMELİK 

MADDESİ 

Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 

Madde: 8- 2b-2 

UYARI 

Bölüm birincisi kontenjanı, bitirdiği lisans programı ile aynı adı taşıyan, aynı adı 

taşımamakla birlikte alan/içerik itibari ile benzer/yakın her bir tezli yüksek lisans 

programı için 1 (bir) öğrenci ile sınırlıdır.  

Başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler sadece tezli yüksek lisans programlarına 

başvuru yapılabilir. 

Bölüm birincilerinin bu kontenjan dışındaki diğer kontenjanlara başvuru yapıp 

yapmaması kendi sorumluluklarındadır. 

 

 
BAŞVURU KOŞULU 

• Üniversitemiz mezunu olması, 

• Mezuniyetini birincilikle bitirmesi, 

• Başvuru yapacağı tezli yüksek lisans programının başvuru döneminde öğrenci 

kabul etmesi, 

• Başvuruyu, mezuniyeti takip eden Eğitim-Öğretim yılı içinde yapmış olması. 

• Yetenek sınavı ile başvuru alan programlar hariç başvurduğu programın ALES 

puan türünden en az 55 puan almış olması gerekir 

BAŞVURU ŞEKLİ ve 

ZAMANI Başvuru şekli ve zamanı, Lisansüstü programlara öğrenci alım ilanı ile bildirilir.  

BAŞVURU EVRAKLARI 

1. Başvuru formu (ekte) 

2. Bölüm birincisi olduğunu gösterir belge (ilgili fakültelerden) 

3. Diploma veya mezuniyet belgesi 

4. Transkript belgesi 

5. ALES veya eşdeğeri sonuç belgesi. 

6. YDS veya eşdeğeri belge (varsa) 

7. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için) 

8. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf 

9. Nüfus cüzdanı (kimlik kartı) fotokopisi. 

İstenilen evrakların; aslı, aslından tarattırılmış onaylı (aslı gibidir) suretleri, e- 

devlet suretleri, doğrulama veya kare kodlu suretleri; Şahsen başvurularda ise 

evrakların asıllarının yanında olması kaydıyla fotokopileri kabul edilir. 

BAŞVURULARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bölüm birincilerinin belirlenmesinde, birinci ve ikinci öğretim tek bölüm olarak 

kabul edilir. Her bir tezli yüksek lisans programı için bir öğrenci ile sınırlıdır. 

Bu kontenjana birden fazla başvuru olması durumunda; mezuniyet notu en 

yüksek olan aday, puanların eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan 

aday, ALES şartı aranmayan programlarda ise mezuniyet notu yüksek olan aday 

kabul edilecektir.   

BAŞVURU 

SONUCU 

Başvuru sonucu Enstitü web sayfasından ilan edilir. Kabul edilen adaylar, başka 

bir işleme gerek kalmaksızın başvurduğu programa doğrudan yerleştirilir 

DERS KAYDI 
Başvuru sonucu kabul edilen adaylar akademik takvimde belirtilen sürede ders 

kaydını yapar. 
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Adı Soyadı  

Uyruk / Kimlik Nu. ☐ T.C. ☐ Diğer:  

Cep Telefonu  

E-posta Adresi  
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 Eğitim Yılı 20 / 20 Yarıyılı ☐ GÜZ ☐ BAHAR 

Anabilim/Anasanat Dalı  

Bilim/Sanat Dalı  

Programı Tezli Yüksek Lisans 
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 Üniversite / Fakülte Ordu Üniversitesi 

Bölüm  

Program  

Mezuniyet Tarihi  Mezuniyetini Takip Eden 1 yıl (2 yarıyıl) içinde başvuru yapılabilir. 
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U
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 Lisans Mezuniyet Notu 4’lük Sistem ……… 100’lük Sistem ……… 

ALES Puanı Tarih: ... / ….. / 20… Sözel ………… Eşit Ağırlık ………… 

YDS Tarih: ... / ….. / 20… Puan: 

Ordu Üniversitesinde öğrenim gördükleri lisans programını birincilik derecesiyle bitiren mezunlar, mezuniyetlerini takip eden 

eğitim-öğretim yılı (iki yarıyıl) içerisinde; mezun olduğu programın başvuru döneminde öğrenci kabul etmesi, 

belgelendirmesi ve ilanda belirtilen azami başvuru koşullarını sağlaması halinde “Bölüm Birincisi Kontenjanından” başvuruda 

bulunabilirler. 

Bu kontenjan başvuru döneminde öğrenci kabul eden her bir tezli yüksek lisans programı için bir öğrenci ile sınırlıdır. Birden fazla 

başvuru olması durumunda mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun da eşit olması halinde ALES puanı en yüksek olan 

aday kabul edilecektir. Kabul edilen adaylar, başka bir işleme gerek kalmaksızın başvurduğu programa yerleştirilir. 

Yukarıdaki bilgileri okuduğumu başvurumun açıklamalara uygun olduğunu ve formun doğruluğunu beyan eder, dereceye giren  

öğrenci kontenjanından başvurumun alınmasını arz ederim. …….. / …..…/ 20…... 

İMZA 

 

EKLER: 

1. Bölüm birincisi olduğunu gösterir belge (ilgili fakültelerden) 

2. Diploma veya mezuniyet belgesi 

3. Transkript belgesi 

4. ALES veya eşdeğeri sonuç belgesi. 

5. Yabancı dil belgesi veya eşdeğeri belge (varsa) 

6. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için) 

7. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf 

8. Nüfus cüzdanı (kimlik kartı) fotokopisi. 

 

 

 

İstenilen evrakların; aslı, aslından tarattırılmış 

onaylı (aslı gibidir) suretleri, e-devlet suretleri, 

doğrulama veya kare kodlu suretleri; Şahsen 

başvurularda ise evrakların asıllarının yanında 

olması kaydıyla fotokopileri kabul edilir. 

 

BU KISIM ENSTİTÜ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR 

☐ Uygundur. ☐ Uygun Değildir (*). Evrak Kayıt Tarihi  

*Açıklama: 
Kaşe / İmza 
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