
BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN DİKKATİNE 
 
https://enstitubasvuru.erciyes.edu.tr/  adresine tıklayarak başvuruda kullandığınız e-posta ve 
oluşturduğunuz şifre ile başvuru sistemine giriş yaparak sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz. 
 
• Kesin kayıt hakkı kazanan aday öğrencilerin kayıtları; 14 – 15 Eylül 2022 tarihlerinde sistem 
üzerinden, Enstitü tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Adayların kayıtlarının yapılması için 
belge, e-posta göndermesine gerek bulunmamaktadır. 
 
• Kesin kaydının yapılmasını istemeyen adayların; 14 Eylül 2022 saat 12:00 a kadar 
basvuru.sbe@erciyes.edu.tr  e-posta adresine imzalı dilekçesini ve kimlik fotokopisini 
göndermeleri gerekmektedir. Aksi durumda adayların kesin kayıtları yapılacaktır. 
 
• Başka üniversitede lisansüstü programda (tezli yüksek lisans/doktora) kayıtlı bulunan aday 
öğrencilerin; kesin kayıt işlemlerinin yapılması için 14 – 15 Eylül 2022 tarihinde kayıtlarını 
sildirmiş olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde aday öğrenci kesin kayıt hakkını kaybeder. 
 
• Kesin kayıt yaptıran öğrenciler OBİSİS üzerinden şifremi bilmiyorum’u tıklayarak istenilen 
bilgileri ekleyip, şifresini oluşturarak ders kayıt sekmesinden ders kayıtlarını 26 Eylül – 4 Ekim 
2022 tarihleri arasında yapması gerekmektedir. 
 
• Birden fazla programa asıl kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yapmak istemedikleri programı 
belirterek; 14 Eylül 2022 saat 12:00 a kadar basvuru.sbe@erciyes.edu.tr  E-posta adresine 
imzalı dilekçesini ve kimlik fotokopisini göndermeleri gerekmektedir. Aksi halde adayın hiçbir 
programa kesin kaydı yapılmayacaktır. 
 
• Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kayıt Yaptıracak Öğrenciler Hakkında:  
   -Tarih Tezsiz Yüksek Lisans,  
   -Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans, 
   -İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans, 
   -Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans, 
   -Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans, 
   -Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programına; 
 
• Kesin kayıt hakkı kazanan Tezsiz İkinci Öğretim öğrencilerinin ilk dönem ücreti olan 
3500 TL (700x5 ders= 3500 TL)’yi TR 200001200124100006000065 no’lu hesap numarasına 
yatırdığına Dair Banka Dekontunu kesin kayıt tarihlerinde (14 – 15 Eylül 2022) e-posta 
(basvuru.sbe@erciyes.edu.tr ) adresine ilettikten sonra kesin kayıtları onaylanacaktır. İlgili 
Banka Dekontunu göndermeyen adaylar, kesin kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. 
 
• E-posta gönderirken bilgi olarak Adı Soyadı ve Kimlik Numarası, Kesin Kayıt yaptırmak 
İstediği Program adını dekont ve E-posta içerik kısmına yazılması gerekmektedir. Birden 
fazla tezsiz programa kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmak isteyenler her bir program için ayrı 
ayrı ücret ödemeleri gerekmektedir. 
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