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NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü (II. Öğretim) Tezsiz Yüksek Lisans 

Programına aşağıda belirtilen Anabilim Dallarında 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar 

Yarıyılında öğrenci alınacaktır.  

 

BAŞVURU KOŞULLARI 

 

 Başvurular aşağıdaki tabloda belirtilen tarihler arasında online olarak başvuru 

otomasyonundan yapılacaktır. 

 Adayların bilgilerini başvuru otomasyonuna (http://basvuru.erbakan.edu.tr/) adresi 

üzerinden istenilen belgelerle eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. 

 Adaylar aynı dönemde birden fazla programa başvuru yapamazlar. 

 Yanlış bilgi, hatalı başvuru, sahte imza, eksik belge ve posta yolu ile yapılan 

başvurular geçersiz sayılacaktır. 

 

ADAYLARIN ONLİNE BAŞVURU SIRASINDA YÜKLEYECEĞİ BELGELER 

 Lisans diploması (lisans geçici mezuniyet belgesi veya e-devlet sisteminden alınan 

mezun belgesi) taranarak pdf formatında 

 Lisans transkripti taranarak pdf formatında 

 Vesikalık fotoğraf taranarak jpeg formatında     

 

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR 

 

 Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından Tezli Yüksek Lisans Programlarına geçiş, 

yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve ilgili alanda tezli yüksek lisans olan bölümlere 

yapılabilmekte, ilgili alanda tezli yüksek lisans programı yok ise yatay geçiş 

yapılamamaktadır. 

 Ders muafiyet ve benzeri durumlarda harç indirimi yapılmayacaktır. 

 Yaşanabilecek teknik sorunları göz önünde bulundurarak başvurunuzu son güne 

bırakmamanız yararınıza olacaktır. 

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI 

 

 Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuran adaylar kontenjan dâhilinde lisans 

(ağırlıklı) mezuniyet not ortalamasına göre sıralama yapılarak alınacaktır. 

 Mezuniyet not ortalaması 4’lük ise YÖK’ün “4'lük Sistemdeki Notların 100'lük 

Sistemdeki Karşılıkları” esas alınarak 100’lük sisteme çevrilecektir.  

 

 

 

KESİN KAYIT BİLGİLERİ 

 

 Yayınlanacak olan öğrenci numarası üzerinden harç ücretini yatıran öğrencilerin kesin 

kayıtları aşağıda belirtilen tarihler arasında Enstitümüzce yapılacaktır. Bu nedenle 

Online başvuru üzerinden istenen belgelerin eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir.  

 Kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra  

https://obs.erbakan.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx  adres üzerinden öğrenci sayfasına 

giriş yapılabilir. 

http://basvuru.erbakan.edu.tr/
https://obs.erbakan.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx


 II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans harç ücreti toplam 6.600 TL’dir. Harç ücretleri 3 

eşit taksitte (2.200x3) ödenecektir. 

 II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrenim süresi azami 1,5 yıldır. (üç dönem) 
 

Önemli Tarihler 

Online Başvuru 12.01.2023 - 25.01.2023 

Kazanan Adayların İlanı 27.01.2023 

Kesin Kayıt Tarihi 27.01.2023 - 30.01.2023 

Varsa Yedek Listesinin İlanı 31.01.2023 

Yedek Listeden Kesin Kayıt 31.01.203- 02.02.2023 

 

 Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları ve Teslim Edeceği Belgeler:  

1. Başvurular istenilen belgeler ile birlikte 12.01.2023 - 25.01.2023 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.) Adaylar aynı anda tek bir lisansüstü 

programa başvuruda bulunabilirler. 

2. Ön kayıt başvuru dilekçesi (Mutlaka Bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.) 

3. Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesi’nin 

aslı ve bir adet fotokopisi ile tercümesi, denklik belgesi veya okul tanıma belgesi. 

4. Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans transkriptinin aslı ve bir adet 

fotokopisi ile tercümesi 

5. 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. 

6. Yabancı uyruklu kontenjanına başvuranlar için ALES puan şartı aranmaz. 

7. Pasaport aslı ve bir adet fotokopisi  

8. İki adet vesikalık fotoğraf  

9. 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 bkz. 

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

10. Türkçe bildiğine dair TÖMER belgesi aslı ve bir adet fotokopisi.  

11. Yabancı uyruklu öğrenci müracaatının kontenjandan fazla olması durumunda 

mezuniyet not ortalaması dikkate alınarak sıralama yapılır.  

12. İlanda belirtilen özel şartları taşıyor olmak. 

 

 

 

 

 

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


2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans Kontenjanları ve Özel Şartları 

Ana Bilim Dalı Bilim Dalı 
Kontenjan 

TC 

Kontenjan 

Yabancı 

Uyruklu 

Özel Şartlar 

ERKEN ÇOCUKLUKTA 

AHLAK VE DEĞER 

EĞİTİMİ (YL) (TEZSİZ) 

(DİSİPLİNLERARASI) 

ERKEN 

ÇOCUKLUKTA 

AHLAK VE DEĞER 

EĞİTİMİ 

50 2 
ALES puanı şartı ve Mezun olunan 

Bölüm şartı bulunmamaktadır. 

 


