
Kontenjan İlanı 

Anabilim Dallarından gelen kontenjan talepleri, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulunda 

görüşülerek karara bağlanır ve akademik takvime uygun olarak Enstitünün ve Üniversitenin web sayfalarında ilan edilir. 

Programlara başvurmak isteyen aday öğrenci İlanda belirtilen tarihlerde https://basvuru.erbakan.edu.tr/ linkinden T.C. Kimlik numarası ve şifre ile online başvuru yapar. 

Aday öğrenci başvuruyu tamamlar. 

Aday öğrenci başvuru yapmak istediği programı seçer, https:// 

basvuru.erbakan.edu.tr/ sistemindeki gerekli tüm alanları doldurur ve 

gerekli bütün belgeleri Sistemine yükler. 

 Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesi (Lisans Eğitimini

yurtdışında tamamlayan adayların YÖK’ten alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir).

 2. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans transkripti.

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

 4. Yüksek Lisans başvurusunda bulunan adaylar için Yabancı Dil Sonuç Belgesi.

 5.Vesikalık fotoğraf (Vesikalık fotoğraf dışında fotoğraf yükleyen adayların başvuruları

değerlendirmeye alınmayacaktır).

 6. Erkekler için Askerlik Durum Belgesi

 E-Devlet üzerinden alınan belgeler başvurularda kabul edilecektir

Programın başvuru koşulları 

sağlanıyor mu? Hayır 

Evet 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT SÜRECİ 

Başvuru tamamlanamaz 



Öğrencinin kesin kaydı gerçekleştirilmez. 

Evet 

Öğrencinin kesin kaydı yapılır. 

ARTIK NECMETİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN BİR 

ÖĞRENCİSİSİNİZ. HOŞGELDİNİZ!!! 

 Aday öğrenci ilanda belirtilen gün ve saatte bilim sınavına 

girer.(Bilim sınavından 50 ve üzeri puan  alamayan adaylar  
değerlendirmeye alınmayacaktır.)



 Değerlendirme

 Transkript Notu %20'u

 ALES Puanının %50'u

 Bilim Sınavı Notunun %20'u

 Yabancı Dil Puanının %10'si

Evet 

https://basvuru.erbakan.edu.tr/ sistemine yükledikleri tüm belgeler ile 

ilanda belirtilen tarihler arasında kesin kayıt yapılır. 

- https://basvuru.erbakan.edu.tr/ sistemine yükledikleri bütün belgeler haricinde Özgeçmiş ve

Kesin kayıt başvuru belgelerini doldurup Enstitü  Öğrenci  işlerine  getirmeleri

gerekmektedir.

- Başka bir üniversitede öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosunda bulunan adayların

başvuru için çalıştıkları kurumlarından Enstitümüzde lisansüstü eğitim yapabileceklerine dair onay

belgesi getirmeleri gerekmektedir.

  Başvuru evrakları tam, eksiksiz ve doğru mu? 

Programa kesin kayıt hakkı yoktur. Kayıt gerçekleşmez. Hayır 
Değerlendirme sonucu başarılı 

mı? 

Hayır 



 Akademik takvimde belirlenen tarihlerde, öğrenci, danışmanıyla birlikte tez, uzmanlık, seminer ve dersleri https://obs.erbakan.edu.tr/oibs/ adresinden seçer. Danışman öğretim üyesi 

onaylar. 

Ders ekleme-bırakma-mazeretli ders seçimi 

haftasında ders değişikliği yapılması gerekli 

mi? 

Evet 

Belirtilen tarihlerde ders kaydı yapmayan ya da sehven unutan Öğrenci, ders 

ekleme ve çıkarma dilekçesini doldurup danışmanı ve anabilim dalı başkanına 

imzalatıp Enstitüye teslim eder. 

Ders seçme süreci tamamlanmıştır. 

Öğrenci kayıtlı olduğu programdan ya da enstitü öğrenci işlerinden 

danışmanını öğrenir. 
Danışman Ataması 

Tezli yüksek lisans programında, her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez 

danışmanı, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ilk yarıyılın başında 

atanır. 

  Hayır 

Öğrenci katkı payını yatırır. Evet Katkı payı ödenecek mi? 

Öğrenci https://obs.erbakan.edu.tr/oibs/ adresinden öğrenci 

numarası ve şifre (Tek Şifre Sistemindeki tanımlı olan şifre) ile sisteme 

giriş yapar. 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM SÜRECİ 
 Tezli Yüksek Lisans programlarının süresi 2 yıl (4 yarıyıl), azami süre 3 yıl (6 yarıyıl)’dır.

 Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi yedi krediden az olmamak koşuluyla en az 9 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisizdir.

Tezli yüksek lisans programı, en az 27 kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 9 ders, bir seminer dersi ve 60 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS’den oluşur.

Hayır 



 Tez Önerisi 

 Öğrenci teorik/pratik derslerini ve seminerini başarıyla tamamladıktan sonra en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar Tez Proje Önerisini Anabilim Dalı Akademik kurul kararı ile

Enstitüye teslim eder. 

Tez Proje Önerisini  Etik Kurul Kararı gerektiriyor ise kararın çıkmaması durumunda Etik Kurul Taahhütnamesini imzalayıp  Enstitüye teslim eder. 

Tez Proje Önerisi Bilimsel araştırma desteği gerektiriyorsa evraklar iki nüsha halinde Enstitüye teslim edilir. 

Tez Proje Öneri Formu ile birlikte Tez Veri Giriş Formunu Enstitiü öğrenci işlerine teslim edilir.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZİNİN SONUÇLANDIRILMASI 

Tez Savunma Sınavına Girebilmek için: 

 Öğrenci tez çalışmasını Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde

siprialli bir şeklide Tez Savunma sınavından önce NEÜ Sağlık

bilimleri Enstitü teslim eder.

 Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı önerisi ile oluşturulan

sınav jürisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı kesinleşir.

Öğrencinin tez savunma sınava kararlaştırılan tarihte girer.

       Tez Savunma Sınav Jürisinin Oluşturulması 

 Jüri; biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç asıl iki

yedek,  ikinci tez danışmanın olması durumunda ise, beş asıl iki yedek öğretim üyesinden

oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

DİKKAT!!!
 Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminerini ve zorunlu ders olan Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği dersini başarıyla

tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Öğrenci dördüncü yarılın sonuna kadar( iki senenin sonuna kadar) 27 kredilik ders seçer.

DİKKAT!!!
Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

DİKKAT!!!
Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

DİKKAT!!!
Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

DİKKAT!!!
Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

DİKKAT!!!
Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez Önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi 
mi? 

Evet 



Karar üç gün içinde tutanak ile Enstitüye bildirilir. 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERECESİ 

TEBRİKLER!!! 

KABUL 

 Mezuniyet için gerekli belgeler:

 2 adet tez ( NEÜ Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzuna 
göre hazırlanmış)

 CD (pdf))

 Mezuniyet ve İlişik Kesme Belgesi

 Öğrenci kimlik kartı

 YÖK için istenilen belgeler (Tez veri  
giriş formu)

 Tez onay sayfası

 Tez Savunma Sınav Tutanağı
 Tez teslim tutanağı

DÜZELTME 

İkinci Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı (İzleyiciye açık) 

KABUL RED 

KABUL 

RED 

Tez Savunma Sınavında sonra en geç bir ay içinde mezuniyet için gerekli olan belgeler Enstitüye teslim edilir.

Tezini düzeltip yeniden savunabilmesi için öğrenciye 3 ay süre verilir. 

 Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez

savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

RED DÜZELTME KABUL 

Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı 

(İzleyiciye açık) 

RED 

Tez Savunma Sınavından sonra son haline getirilmiş Tez ve onay sayfası kontrol 

için Enstitü Öğrenci İşlerine teslim edilir. 

Öğrencinin 
Enstitü ile 
ilişiği kesilir 


