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T.C. 

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

 

2021–2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN BAŞVURU KOŞULLARI, BAŞVURUYA ESAS TEŞKİL EDEN 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR 

 

BAŞVURU TAKVİMİ 

Tezsiz Yüksek Lisans 

 

 

Adayların Başvuru Tarih Aralığı Tezsiz Yüksek Lisans 

26 Temmuz 2021- 06 Ağustos 2021 

Başvuru Adresi https://obs.samsun.edu.tr/oibs/ina_app/ 

Asil ve Yedek Listenin İlan Tarihi 09 Ağustos 2021 Saat: 17.00 

Asil Adaylar İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı 10 Ağustos 2021 - 16 Ağustos 2021 

Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazananların İlan Tarihi 17 Ağustos 2021 Saat: 17.00 

Yedek Adaylar İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı 18 Ağustos 2021 - 23 Ağustos 2021 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI 

 

ANABİLİM DALI T.C. Vatandaşı 
Yabancı 

Uyruklu 

Uluslararası Ticaret 50 10 

 

 BAŞVURU KOŞULLARI 

          

       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. 

 

       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 yükseköğretim programından mezun olanlardan Türkçe dil belgesi talep 
edilmeyecektir. 

        Ortak Hükümler 

 

a. Başvuruya esas teşkil eden lisans veya tezli yüksek 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. 
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c. Öğrenci tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa başvuru
yapamaz.

d. Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede; adayın mezuniyet notu

100’lük sisteme göre değerlendirilir ve YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılır.
e. Lisans veya yüksek lisans diploması yurt dışından alınmış ise YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş

olma şartı aranır.

f. Başvuru sonuçları listesi asıl ve yedek şeklinde ilan edilir. Liste en yüksek genel başarı notuna sahip

adaylardan başlanarak oluşturulur.
g. Başvuru sonuçları Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sayfasında ilan edilecektir.

 BAŞVURUYA ESAS TEŞKİL EDEN LİSANS PROGRAMLARI 

 Uluslararası Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans 

Herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

 LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU BİÇİMİ VE GEREKLİ BELGELER 

a. Lisansüstü başvurular ilanda belirtilen tarihler arasında Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim

Enstitüsü web sitesinde yer alan (https://obs.samsun.edu.tr/oibs/ina_app/) Online Başvuru Sistemi

bağlantısından yapılacaktır. Şahsen ya da posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

b. Başvuru yapan adaylar aşağıdakileri belgeleri pdf ve/veya tarama ile sisteme yüklemelidir:

 Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi/E-Devlet Mezuniyet Çıktısı,

 Onaylı Lisans Transkripti

 Onaylı Tezli Yüksek Lisans Transkripti (Doktora programlarına başvuran adaylar için)

 ALES belgesi,

 Yabancı dil sonuç belgesi

 Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için),

 Adli sicil belgesi,

 Vesikalık fotoğraf

 Nüfus cüzdanı fotokopisi

 TÖMER belgesi (yabancı uyruklular için)

 Transkript Tercümesi (yabancı uyruklular için)

 YÖK denklik belgesi (yabancı uyruklular için)

 Öğrenci Belgesi (Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci için)

c. Lisansüstü başvurular başvuru takviminde belirtilen tarihlerde yapılır ve sonuçlandırılır.

d. Tercih hatası yapan, sıralamaya esas kabul edilen belgeleri sisteme yüklemeyen veya başvuruda asıl

belgelerinden farklı puan beyanında bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. (Bu nedenle
başvuru yapan adayların başvuru durumlarını kontrol etmek için sık sık başvuru sisteminden başvuru

durumlarına bakmaları önerilmektedir.)

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

 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.
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           KESİN KAYIT İŞLEMLERİ VE İSTENİLEN BELGELER 
 

Tezsiz yüksek lisans programlarını kazanan adayların başvuru sırasında sisteme yüklemesi gereken 

belgeleri eksiksiz yükleyen adaylar kesin kayıt tarihleri arasında imzalanmış kayıt dilekçesini ve tezsiz 
yüksek lisans ücretini yatırdığına dair dekontu lisansustu.egitim@samsun.edu.tr adresine göndermeleri ile 

kayıt işlemleri tamamlanacaktır. 

 

Başvuru sırasında sisteme yüklemesi gereken belgeleri yüklemeyen lisansüstü programlara kayıt hakkı 
kazanan adaylar kesin kayıt tarihleri arasında, şahsen veya noterden vekalet verilmiş kişi aracılığıyla aşağıdaki 

belgelerle Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kayıt işlemlerini yaptırabilirler.  

 
-Nüfus cüzdanı fotokopisi 

-Lisans diploması ya da mezuniyet belgesinin onaylı sureti  

-Lisans mezuniyet notunu gösterir onaylı transkript (not belgesi) 
-4 adet vesikalık fotoğraf 

  -Askerlik durum belgesi (erkekler için) 

-Öğrenim ücretinin birinci taksitini gösteren dekont (kayıt işlemlerinden sonra alınan öğrenci numarası ile 

ilgili bankaya ödeme yapılmalı ve dekont lisansustu.egitim@samsun.edu.tr adresine mail atılmalıdır) 

 

 

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 
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