T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI

İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Felsefe (Yüksek Lisans ) ( Tezsiz )
(2. Öğretim )

20

-

-

Lisans mezunu olmak

Turizm İşletmelerinde Yönetim ve Liderlik
( Yüksek Lisans ) (Tezsiz)
(2. Öğretim )

30

5

5

1. T.C. uyruklu adaylar İçin; Lisans mezunu olmak
2. KKTC uyruklu adaylar İçin; Lisans mezunu olmak
3. Yatay Geçişe başvuracak adaylar için; Herhangi bir yüksek lisans programına kayıtlı olmak.

Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet (Yüksek
Lisans ) (Tezsiz ) ( 2. Öğretim )

30

5

3

1. T.C. uyruklu adaylar için; Lisans mezunu olmak
2. KKTC uyruklu adaylar için; Lisans mezunu olmak
3. Yatay geçişe başvuracak adaylar için; Üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitülerinin Anabilim Dallarına kayıtlı olup yüksek lisans

T.C. Uyruklu

Başvuru Koşulları

Yatay Geçiş

Kontenjan

KKKTC Uyruklu

Program

programına kayıtlı olmak.
Maliye (Yüksek Lisans ) ( Tezsiz )
(2. Öğretim )

50

-

-

4 yıllık bir lisans programı mezunu olmak.

Profesyoneller İçin İşletme (Yüksek
Lisans ) ( Tezsiz ) ( 2. Öğretim )

50

1

1

1. T.C. uyruklu adaylar İçin; Lisans mezunu olmak
2. KKTC uyruklu adaylar İçin; Lisans mezunu olmak
3. Yatay geçişe başvuracak adaylar için; İşletme alanında yüksek lisans yapıyor olmak ve en az bir dönemi başarıyla tamamlamış olmak.

Siyaset ve Yönetim
(Yüksek Lisans ) (Tezsiz )
(2. Öğretim)

30

2

2

1. T:C. uyruklu öğrenciler için: Lisans mezunu olmak
2. KKTC uyruklu öğrenciler için. Lisans mezunu olmak
3. Yatay geçiş öğrencileri için: Lisans mezunu olup, bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmak.

UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer
Danışmanlığı ( YüksekLisans ) ( Tezsiz )
( Uzaktan Öğretim )

50

-

-

Lisans mezunu olmak.

Kadın Araştırmaları ( Yüksek Lisans ) ( Tezsiz ) 50
( Uzaktan Öğretim )

-

-

Lisans mezunu olmak.

Kalite Yönetimi ( Yüksek Lisans
( Tezsiz ) ( Uzaktan Öğretim )

50

-

-

Lisans mezunu olmak.

İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Tezsiz )
( Uzaktan Öğretim )

50

-

-

Lisans mezunu olmak.

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi ( Yüksek
Lisans ) ( Tezsiz ) ( Uzaktan Öğretim )

50

-

-

Lisans mezunu olmak.

T.C. Uyruklu
-Uzaktan öğretim

Başvuru Koşulları

Yatay Geçiş

Kontenjan

KKTC Uyruklu

Program

ve ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarını kazanan asil adayların kesin kayıtlarını 22-29 Temmuz 2022, saat: 17:00'a kadar yapmaları gerekmektedir.

- Not: Enstitümüz uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları final ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılmaktadır.

BAŞVURU ve TAKVİMİ
Online Başvuru: Adaylar Uzaktan Öğretim ve İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programları için 20 Haziran 2022 – 18 Temmuz 2022 tarihleri arasında
https://oibsr.mersin.edu.tr/basvuru/ web sitesi aracılığıyla aday başvuru formunu doldurup başvuru yapabileceklerdir.
Yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin istenen evrakları Enstitü Müdürlüğümüze şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

SONUÇLARIN İLANI, KESİN KAYIT VE İSTENİLEN BELGELER
1. Uzaktan öğretim ve ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına kesin kayıt hakkı kazanan aday listelerinin ilanı: 21.07.2022
2. Uzaktan öğretim ve ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları kesin kayıtları: 22-29 Temmuz 2022- Saat: 17:00'a kadar yapılacaktır.
3. Vesikalık Fotoğraf (Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş olması şartıyla) (Belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
4. T.C Kimlik Kartı (Belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
5.

Kesin Kayıt Evrakları:


Diploma aslı ve fotokopisi veya E- Devlet üzerinden alınacak mezun belgesi



Transkript aslı ve fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınacak not döküm belgesi



Askerlik durum belgesi



Kimlik kartı fotokopisi



Vesikalık fotoğraf (3 Adet)

6. Kesin kayıt hakkı kazanıp online başvuru esnasında girdikleri bilgileri belgelendiremeyen adaylar kesin kayıt hakkını kaybeder.

7. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında online başvurusu onaylanıp kesin kayıt hakkı kazanan adayların başvuru evraklarını kesin kayıt tarihleri arasında asılları
ile birlikte Enstitü Müdürlüğümüze şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına kesin kayıt hakkı kazanan adayların başvuru
evraklarının onaylı suretlerini şahsen veya posta yoluyla Enstitü Müdürlüğümüze belgelendirme zorunluluğu bulunmaktadır.)

8. Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılını başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla
kabul edilebilirler. Yatay geçiş için başvuran adayın öğrenci belgesi, not dökümü ve başarı ile tamamladığı derslerin ders içeriklerini ihtiva ede n onaylı belgeleri başvuru tarihleri
arasında dilekçe ile birlikte Enstitü Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.
Not: Uzaktan Öğretim ve İkinci Öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylara mülakat yapılmayacak olup, lisans not ortalamasına göre öğrenci
alınacaktır.

MERSIN UNIVERSTY
2022-2023 FALL SEMESTER GRADUATE PROGRAMS (INTERNATIONAL STUDENTS)

INTERNATIONAL CANDIDATE APPLICATIONS AND CALENDAR
Online Application: Candidates will be able to fill in the candidate application form through the website https://oibsr.mersin.edu.tr/basvuru/ between 20 June 2022
and 18 July 2022 for the Secondary Education Non-Thesis Master's programs.
ANNOUNCEMENT OF RESULTS, FINAL REGISTRATION AND REQUIRED DOCUMENTS
1. The list of international candidates who have the right to register for the second education non-thesis master's programs will be announced on 21.07.2022
2. Final registrations for the 2nd second education non-thesis master's programs dates 22-29 July 2022.
3.

Candidates who have the right to final registration are required to pay the semester fee determined for the relevant semester on the registration date.

4. International candidates must upload the required documents to the system through the "other" tab under the documents title on the application screen.
5. Copy of Transcript and Official Translation to Turkish (1 copy)
6. Copy of Diploma and Equivalancy Certificate (Official Translation to Turkish (1 copy)
7. Copy of Passport (1 copy)
8. Residence Certificate (if any)
9. C1 Turkish Language Proficiency Certificate (If Available) (If not provided, course registrations will be freezed to the student who has completed the final registration so
that he/she can receive language training.)
10. Three Passport Photos (provided that they were taken within the last 6 (six) months)
P.S. All the copied documents of accepted candidates must be officially certified or the originals must be provided at the time of final registration..

MSc. PROGRAMS (Without Theses)
Program

Quota Application Criteria

Institute of Social Sciences
Department of Philosophy ( Non –
Thesis ) ( Evening Education )

2

Graduate from any undergraduate program

Management and Leadership In
Tourism Business ( Non - Thesis )
( Evening Education )

5

To graduate from any undergradute program.

Social Policy and Social
Services ( Master ) ( With
Thesis )

3

Anyone with a 4-year undergraduate degree can apply.

Public Finance ( Master )

2

Complete a bachelor program of 4 years.

Executive Master of Business
Administration ( Non - Thesis )
( Evening Education )

5

A Bachelor\'s or an equivalent degree. -There will be no oral/written exam. Students will be admitted according to their GPA score order.

Politics and Administration (Master)
(Non-Thesis)

3

1. Having a 4-year undergraduate degree or diploma.
2. The candidates should also submit their undergraduate transcript through application.

İLETİŞİM-FOR MORE INFORMATION

+90.324.3610001 / 17604-17612-17615
Telefon/Phone:
Faks/Fax:

+90.324.3610287

E-posta/E-mail:

sosyalbilimler@mersin.edu.tr

Adres/Address

Sosyal Bilimleri Enstitüsü/Graduate School Of Socıal Scıences:
Kat: 2, Çiftlikköy Kampusu, 33343, Mersin

Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi Binası,

