
UZAKTAN ÖĞRETİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KAYIT TARİHLERİ, 
DERS KAYITLARI, TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR VE EĞİTİM ÜCRETİ 

Asil Kesin Kayıt Tarihleri: 25-29 Temmuz 2022 
Yedek Kesin Kayıt Tarihleri: 01-03 Ağustos 2022  

1. ADIM 

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların Enstitümüz ile e-mail (sosyalbilimler@mersin.edu.tr) 

üzerinden iletişime geçip öğrenci numaralarını almaları gerekmektedir. (Başvuru esnasında 

sizlere tanımlanan numara öğrenci numaranız değildir.) 

2. ADIM 

Adaylar almış oldukları öğrenci numarası ile https://obs.mersin.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx 

adresine giriş yapıp (Kullanıcı adı: Öğrenci Numarası, Şifre TC Kimlik numarası)  iletişim bilgilerini 

güncellemeli ve ders kayıt işlemlerini gerçekleştirmelidir. ( İlk dönemi olan adayların 5 ders alma 

zorunluluğu bulunmaktadır.) 

3. ADIM 

Ders kaydını gerçekleştiren öğrencilerin karşılarına çıkan ders ücretini kesin kayıt tarihleri 

içerisinde Ziraat Bankası ATM’lerinden veya Ziraat Bankası İnternet Şubesi aracılığı ile yatırmaları 

gerekmektedir. 

 

ÖDEME için izlenecek yol: 

Ödemeler>Eğitim Ödemeleri>Üniversite Harç Ödemeleri>Mersin Üniversitesi>Öğrenci No 

 
Kesin kaydını gerçekleştiren öğrencilerin teslim etmesi gereken evraklar; 

1- Diploma aslı ve fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınacak mezun belgesi  

2- Transkript aslı ve fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınacak not döküm belgesi 

3- Vesikalık Fotoğraf (3 Adet) 

4- Kimlik kartı fotokopisi 

5- Askerlik Durum Belgesi 
ÖNEMLİ: 

 Uzaktan öğretim programına kesin kaydını gerçekleştiren adaylar kayıt evraklarını belirtilen kesin 
kayıt tarihleri içerisinde kargoya vermiş olmak şartıyla iletebilirler. 

 İkinci öğretim programına kesin kayıt yaptıracak adayların ilgili evrakları kesin kayıt tarihleri 
içerisinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

 
ALINMASI GEREKEN DERS SAYISI VE EĞİTİM ÜCRETİ 

1. Tezsiz YL programlarını bitirme süresi tüm öğrencilerimiz için en az 2 ve en fazla 3 dönemdir. 
Öğrencilerin programdan mezun olabilmesi için “10 ders” ve “dönem projesi dersinden” başarılı olması 
gerekmektedir. (İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Anabilim Dalı 11 Ders) Öğrencilerin 
mezuniyet tarihi planlarına göre alacakları dersler ve sayılarına danışmanlarıyla birlikte karar vermeleri 
önerilmektedir.  

2. Programa yeni kayıt olan ilk dönem öğrencileri “5 ders”, ikinci dönemine kayıt yaptıracak 
öğrencilerin ise “en az 3 ders” almaları zorunludur. 

3. Enstitümüz uzaktan öğretim ve ikinci öğretim YL programları ücreti 2022-2023 Akademik yılı 
için ders saati başına 450 TL’dir (3 saatlik derslerin “ders ücreti” 1350 TL, 4 saatlik derslerin “ders 
ücreti” 1800 TL’dir). Öğrencilerin ödeyecekleri dönem ücreti, o dönemde seçtikleri ders sayısına bağlı 
olacaktır. 

 

Enstitü İletişim Bilgileri: 
Tel: 0324 361 00 01/ Dahili 17604-17612-17615 
e-posta: sosyalbilimler@mersin.edu.tr 
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