
 

T.C. 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 
. 
 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans II. Öğretim Programlarına ekli tabloda belirtilen Anabilim Dallarında 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında öğrenci alınacaktır.  

 

Tezli Yüksek Lisans II. Öğretim Programlarına Başvuru Koşulları: 

1. Başvurulan lisansüstü programın puan türünde 2017 Sonbahar dönemi ve sonrası Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) ilgili puan türünden en az ekli 

listede belirtilen puanı veya üzeri bir puan almış olmak. 
2. Yanlış bilgi, eksik belge veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyip geçersiz sayılacaktır. 

3. Adaylar aynı dönemde birden fazla Anabilim Dalı Lisansüstü eğitim programına başvuru yapamazlar. 

4. Tezsiz Yüksek Lisans Programları hariç olmak üzere halen Tezli Yüksek Lisans ve/veya Doktora programlarında kayıtlı olan öğrenciler başvuruda bulunamazlar. Bu durumda olup Başvuru 

yapan adayların başvuruları iptal edilecektir. 

5. Bilim Sınavına; başvuru yapan adayların ALES puanının %50’si, Mezuniyet notunun %20’si ve Yabancı Dil Puanının %10’u alınarak oluşturulan puana göre yapılacak sıralama ile 

kontenjanın üç katı kadar öğrenci davet edilecektir. 

6. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarının birinden ya da Üniversite tarafından yapılan yabancı dil sınavından en az 50 yeterlik puanı almaları gerekir. 

7. YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS ve YÖKDİL sınavlarının geçerlilik süresi beş yıl, diğer sınavların geçerlilik süresi iki yıldır. 27.08.2020 Tarih ve 09/27 sayılı Senato kararı gereğince; Üniversitemiz Yabancı 

Dil Yüksekokulu tarafından yapılan tezli yüksek lisans programı yabancı dil seviye tespit sınavlarının uzaktan yapılanların geçerlilik süresi bir yıl, yüz yüze yapılanların geçerlilik süresi iki yıldır.  

 

 

Tezli Yüksek Lisans II. Öğretim Program Ücretleri: 

1. Enstitümüz bünyesinde Tezli Yüksek Lisans II. Öğretim programı paket ücreti 10.800 (On Bin Sekiz Yüz) Türk Lirasıdır. T.C uyruklu ve Yabancı Uyruklu ayrımı yoktur.  

2. Dönem ücreti 3600 (Üç Bin Altı Yüz) Türk Lirasıdır. 

3. Kredi başı ücret 450 (Dört Yüz Elli) Türk Lirasıdır. 

4. Dönem ücretlerinin ilki kesin kayıt yapılırken, diğer ikisi ise Akademik takvimde belirtilen ders kayıt dönemleri içerisinde olmak üzere üç eşit taksit halinde üç dönemde tamamlanır. 

Ders tekrarı veya başarısızlık durumunda başarısız olunan her ders için ücret ödenir. 
 

Tezli Yüksek Lisans II. Öğretim Programlarına Başvuru Şekli: 
1. Başvurular Online Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. (Yabancı Uyruklu öğrenciler hariç) 

2. Online başvurular aşağıda belirtiler tarihler arasında http://basvuru.erbakan.edu.tr/ adresi üzerinden yapılacaktır. Başvuru evrakları başvuruya esas olan ve kesin kayıt sırasında teslim edilmesi gereken 

belgelerin ASLINDAN taratılarak online başvuru sistemine yüklenecektir.  

3. Online Başvuru yapan adaylar başvurularını kesinleştirerek, başvuru sisteminden “Online Başvuru Formu” çıktısını alacaklardır. Bilim Sınavı yapılacak bölümler için bu form Bilim Sınavı Giriş Belgesi 

olarak kullanılacak olup, Adaylar sınava gelirken “Online Başvuru Formunu” yanlarında bulundurmaları ve sınav görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Online Başvuru Formu Çıktısını Bilim 

Sınavında yanında bulundurmayan aday sınava alınmayacaktır. 

 

 

Online Başvuru Sistemine Yüklenmesi Gereken Belgeler: 

1. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesi 

 (Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi veya Okul Tanıma Belgesi gereklidir.) 

2. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans transkripti 

3. ALES sonuç belgesi (Kontrol kodlu olarak ÖSYM sitesinden alınmış olacaktır.) 

4. Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuran adayların Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Yabancı Dil Puanı olmayan, yeterli puana sahip olmayan veya Yabancı Dil Puanı olup da yükseltmek isteyen 

adaylar üniversitemiz tarafından aşağıda belirtilen tarihler arasında yapılacak Yabancı Dil Sınavına girebilirler. Adayın en yüksek yabancı dil puanı değerlendirmeye alınacaktır.)  

5. Vesikalık fotoğraf (Vesikalık fotoğraf dışında fotoğraf yükleyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.) 

 

 

 

 

 

http://basvuru.erbakan.edu.tr/


 

Başvuruların Değerlendirilmesi    

1. Yüksek Lisans programı başarı notunun hesaplanmasında Yazılı bilim sınavı yapılması halinde; ALES puanının %50’si, lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının %20’si ve Yabancı Dil Puanının 

%10’u ve bilim sınavının %20’sinin toplanmasıyla oluşacak başarı puanı en az 60 olan adaylar toplam puana göre sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenci kayıt hakkı kazanır. Bilim sınavından 100 

üzerinden 50 puandan düşük not alan öğrenciler başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmazlar. Yabancı dil ve/veya ALES puanı şartı aranmayan programlarda ise lisans mezuniyet not ortalamasının 

%50’sinin ve bilim sınavından en az 50 puan alınması kaydıyla bilim sınavının %50’sinin toplamının alınmasıyla adayın başarı puanı tespit edilir. Bu yöntemlerle 100 üzerinden en az 60 puan alan 

adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır. 

2.  Yüksek Lisans programı başarı notunun hesaplanmasında Yazılı bilim sınavı yapılmaması halinde; ALES puanının %50’sinin, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’unun ve yabancı dil puanının 

%20’sinin toplamının alınmasıyla adayın başarı puanı tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt 

hakkı kazanır.  

 

3. Tezli Yüksek Lisans programına başvuru yapan adaylardan yabancı dilde 50 puan şartını sağlamayanlar ve yabancı dil puanı olmayanlar veya Yabancı Dil Puanını yükseltmek isteyen adaylar 

Üniversitemiz tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavına ilanda belirtilen tarihte gireceklerdir. 

 

 

 

Önemli Hatırlatmalar: 

1. Başvurularda mezun olunan üniversitelerce yapılan transkript dönüşümleri kabul edilmeyecektir. 4’lük sistemde mezun olan öğrencilerin mezuniyet ağırlık not ortalaması Yüksek Öğretim 

Kurulu’nun 05.09.2008 Tarih ve 24853 sayılı kararı gereğince kabul edilen “Not Dönüşüm Tablosu”na göre hesaplanacaktır bk. 

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43 

2. Başka bir üniversitede Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar, çalıştıkları kurumdan yüksek lisans yapmasına engel bulunmadığına dair yazı getirmek suretiyle başvuru 

yapabilirler. 

3. Online Başvuru Sistemine yüklenecek belge ve evrakların asıllarından en az 300 DPI çözünürlükte taranması ve PDF dosya formatında olması gerekmektedir. Sisteme yüklenen başvuru evraklarının 

okunamaması halinde adayların başvuruları işleme alınmayacaktır. 

4. Farklı anabilim dalından başvuran Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne bağlı Araştırma Görevlilerinin her iki Anabilim Dalı Başkanlığı’ndan olur alması gerekmektedir.  

5. Yüksek Lisans programına farklı alanlardan ve/veya diğer üniversitelerden başvuran adaylara Anabilim Dalı Başkanlığı gerekli görürse Bilimsel Hazırlık programı uygulayabilir. 

6. Enstitümüzde veya başka bir enstitüde lisansüstü öğrenim gören veya kayıtlı olan öğrenciler başvuru yapamazlar. 

 

 

Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları ve Teslim Edeceği Belgeler:  

1. Başvurular istenilen belgeler ile birlikte 05 Aralık 2022 – 22 Aralık 2022 tarihleri arasında Enstitümüze şahsen veya noter vekâleti verdiğiniz kişi aracılığı ile yapılacaktır. (Yabancı uyruklu öğrenciler 

online başvuru yapmayıp, belgeleri ile birlikte doğrudan Enstitümüze başvuruda bulunacaklardır.) Başvuru yapan yabancı uyruklu öğrenciler, 03 Ocak 2023 saat 10:30’ da değerlendirmeye katılmak 

üzere hazır bulunmalıdırlar. (Değerlendirme yapılacak salonlar web sayfamızda duyurulacaktır.) 

2. Adaylar aynı anda tek bir lisansüstü programa başvuruda bulunabilirler. 

3. Ön kayıt başvuru dilekçesi (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) 

4. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesi’nin aslı ve bir adet fotokopisi ile tercümesi, denklik belgesi veya okul tanıma belgesi 

5. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans transkriptinin aslı ve bir adet fotokopisi ile tercümesi 

6. Türkçe bildiğine dair TÖMER belgesi aslı ve bir adet fotokopisi (Türkçe öğretim yapılan lisansüstü programlara yabancı uyrukluların başvurması halinde, bunlardan yurt içindeki veya yurt dışındaki 

herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğretim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olan ya da Yunus Emre Enstitüsü veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan Türkçe 

öğretim merkezlerinden biri tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından en az C1 veya denk puan aldığını gösteren resmi belgeye sahip olan yabancı uyruklu adaylar; yüksek lisans, doktora ve sanatta 

yeterlik programlarına devam etme hakkı kazanırlar. Bu belgeye sahip olmayan yabancı uyruklu adaylar, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılırlar. Bir yıl içinde aynı usulle yapılacak Türkçe 

sınavlarında başarılı olamayan yabancı uyruklu adaylar yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına kayıt haklarını kaybederler.) 

7. Yabancı dilde öğretim yapan anabilim/anasanat dallarına başvuran yabancı uyruklu adayların, o öğretim dilinde YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenen yeterli puanı almış olmaları gerekir. 

8. Yabancı uyruklu kontenjanına başvuranlar için ALES puan şartı aranmaz 

9. Pasaport aslı ve bir adet fotokopisi  

10. İki adet vesikalık fotoğraf  

11. Varsa ikametgâh tezkeresi veya öğrenim amaçlı ikametgâh tezkeresi aslı ve bir adet fotokopisi.( İkametgâh tezkeresi olmayan öğrenciler kayıt esnasında online başvuru yapacaktır. Ayrıntılı bilgi için bk. 

https://erbakan.edu.tr/sosyalbilimlerenstitusu/sayfa/5340  

12. Enstitümüzde veya başka bir enstitüde lisansüstü öğrenim gören veya kayıtlı olan öğrenciler başvuru yapamazlar. 

13. İlanda belirtilen özel (lisans yüksek lisans mezuniyet) şartları taşıyor olmak. 

 

 

 

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43
https://erbakan.edu.tr/sosyalbilimlerenstitusu/sayfa/5340


Önemli Tarihler 
 

Online Başvuru Sistemine Başvurular  

http://basvuru.erbakan.edu.tr/ 
05 Aralık 2022 - 22 Aralık 2022 

Bilim Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların İlanı 29 Aralık 2022 Enstitü web sayfasından duyurulacak 

Bilim Sınavı Yeri 29 Aralık 2022 Enstitü web sayfasından duyurulacak 

Yazılı bilim sınavı tarihi ve yeri: Sınav Tarihi: 03 Ocak 2023    Saat: 10:00 

Sınav Yapacak Birim: Anabilim Dalı Başkanlıkları    

Online Başvuru Formu Çıktısını Bilim Sınavında yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

Bilim Sınavı Sonuçları ve Kesin Kayıt Hakkı Kazanan 

Adayların Sonuçları 
09 Ocak 2023 Enstitü web sayfasından duyurulacak 

Kesin Kayıt Tarihi: 
09 Ocak 2023 - 12 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Kesin Kayıt elektronik ortamda yapılacak olup gerekli duyuru web sayfamızdan yayınlanacaktır. 

Yedek Aday Listesinin İlanı 13 Ocak 2023 Enstitü Web Sayfasında ilan edilecektir. 

Varsa yedek adayların kesin kayıt işlemleri 13 Ocak 2023 - 16 Ocak 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://basvuru.erbakan.edu.tr/


 Önemli Hatırlamalar:  

 Başvurularınızı son güne bırakmamanız yararınıza olacaktır. 

 Programlar ve yazılı bilim sınavının içeriği hakkında detaylı bilgiyi ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarından edinebilirsiniz. Enstitünün yazılı bilim sınavının içeriği ile ilgili bilgi 

vermesi mümkün değildir. Anabilim Dalı Başkanlıkları İletişim Adresi: http://www.erbakan.edu.tr/sosyalbilimlerenstitusu/sayfa/2777  

 Gün içerisindeki yoğunluktan dolayı programlar ve başvurular hakkında telefonla bilgi verilememektedir. Sorularınızı sosbil@erbakan.edu.tr adresine e-posta ile 

gönderebilirsiniz. Mümkün olan en kısa sürede sorunuza cevap verilecektir.  
 

 

 

 

T.C. 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü  

Tezli Yüksek Lisans II. Öğretim Programları 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı BaharYarıyılı Kontenjanları 
 

Anabilim Dalı Bilim Dalı 

ALES 

Puan 

Türü 

Kontenjan Özel Şartlar 

Uyruğu 
Yüksek Lisans 

T.C. Yabancı 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans II. Öğretim 
EA 

(Min:60) 
8 2 

 -Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası 

İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İşletme, İktisat, 

Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk Lisans 

mezunu olmak 

-Yabancı dil puanı en az 50 almış olmak  

-Bilim Sınavı Yapılmayacaktır.  

İşletme İşletme Tezli Yüksek Lisans II. Öğretim 
EA 

(Min:55) 
10 5 

İşletme, İktisat, Maliye, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, 

Uluslararası İlişkiler , Bankacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri, Havacılık Yönetimi lisans mezunu olmak 

 -Yabancı dil puanı en az 50 almış olmak   

 -Bilim Sınavı Yapılmayacaktır. 

İktisat İktisat Tezli Yüksek Lisans II. Öğretim 
EA 

(Min:60) 
10 - 

-İlgili fakültelerin İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi ve 

Siyaset Bilimi, Maliye, Ekonometri, Uluslararası Ticaret, Uluslararası 

İlişkiler ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden lisans 

derecesi almış olmak 

-Yabancı dil puanı en az 50 almış olmak  

- Bilim Sınavı Yapılmayacaktır. 

Felsefe ve Din Bilimleri Dini Danışmanlık ve Rehberlik II. Öğretim 
Söz-EA 

(Min:65) 
10 3 

-İlahiyat Fakültesi, İDKAB,DKAB, İslami İlimler Fakültesi lisans 

mezunu olmak veya Dini Danışmanlık ve Rehberlik Tezsiz Yüksek 

Lisans Mezunu olmak. 

-Yabancı dil puanı en az 50 almış olmak  

- Bilim Sınavı Yapılmayacaktır.  

 

http://www.erbakan.edu.tr/sosyalbilimlerenstitusu/sayfa/2777
mailto:sosbil@erbakan.edu.tr

