
2021 - 2022 GÜZ YARIYILI BAŞVURU 
SONUÇLARI ve KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 

Tezli Yüksek Lisans  
Doktora 

Kendi İmk. Öğrenim görmek isteyen Yabancı Uyruklular  
Geçersiz Başvurular 

 
Sağlık Yönetimi 2. Öğretim Tezsiz yüksek lisans ( Başvuru sayısı 15 altında olması nedeniyle 

program açılmayacaktır) 
 
 
 
 
 
 

KESİN KAYIT TARİHLERİ 
  

Asıl Öğrenci Kayıtları 

6-9 Eylül 2021 

(Başlangıç saati 08:00 - Bitiş  saati 23:59) 

Yedek Duyuru 10 Eylül 2021       Saat 17:00 

 Yedek Öğrenci  Başvuruları  

13-14 Eylül 2021 

(Başlangıç saati 08:00 - Bitiş  saati 23:59) 

Sonuç Duyuru    15 Eylül  2021        Saat 17:00 

Yedek Öğrenci Kayıtları 

16-17 Eylül  2021  

(Başlangıç saati 08:00 - Bitiş  saati 23:59) 

  

 

Kesin kayıt kılavuzu ve kesin kayıt işlemleri için (TIKLAYINIZ) 

  

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UYRUKLU ADAYLAR İÇİN KESİN KAYITTA ESOGÜ ÖĞRENCİ 

BİLGİ SİSTEMİNE YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER 
a) Kesin kayıt hakkı kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri istenilen nitelikte eksiksiz ve doğru 

olarak  kesin kayıt sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Beyan edilen bilgilerle uyuşmayan ve/veya eksik 

belge yükleyen adayların kayıtları yapılmayıp başvuruları iptal edilecektir. 

b) Kesin kayıt için yüklenmesi gereken aşağıdaki belgeler PDF veya JPEG formatında olmalıdır. 

c) İstenen belgeler, adayın bilgileri görünecek şekilde olmalı ve birden fazla sayfadan oluşan belgelerin tüm 

sayfaları yüklenmelidir.  

1- Diploma ya da Mezuniyet Belgesi 

a) Yüksek lisans kaydı için lisans diploması veya e-Devlet’te Yükseköğretim Sorgulama’dan alınacak 

Mezun Belgesi. 

b) Doktora kaydı için lisans ve yüksek lisans diplomaları veya e-Devlet’te Yükseköğretim Sorgulama’dan 

alınacak Mezun Belgeleri. 

/Storage/Sbe/Uploads/Y.L(1).pdf
/Storage/Sbe/Uploads/Y.L(1).pdf
/Storage/Sbe/Uploads/D.R.pdf
/Storage/Sbe/Uploads/D.R.pdf
/Storage/Sbe/Uploads/Y.U(1).pdf
/Storage/Sbe/Uploads/Y.U(1).pdf
/Storage/Sbe/Uploads/geçersiz(1).pdf
/Storage/Sbe/Uploads/YENİ_TR_KESİN_KAYIT_KLAVUZU.pdf


c) Yurtdışında alınan lisans ve/veya yüksek lisans dereceleri için diplomalara YÖK tarafından verilen 

denklik belgesinin noter onaylı sureti. 

2- Transkript veya Diploma Eki 

a. Yüksek lisans kaydı için lisans transkripti veya diploma eki, 

b. Doktora kaydı için lisans ve yüksek lisans transkriptleri veya lisans ve yüksek lisans diploma 

ekleri, 

3- ALES, GRE veya GMAT sınavlarından birinin Sonuç belgesi 

4- Yabancı Dil Sonuç Belgesi  

5- Vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf olmalıdır) 

6- Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı 
7- Erkek adaylar için güncel Askerlik Durum Belgesi. (e-Devlet’ten alınabilir) 

8- Öğrenci Bilgi Formu. (Enstitü web sayfasında mevcuttur) 

9- Lisansüstü Kesin Kayıt Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni 10- Lisansüstü Kesin Kayıt Süreci 

Öğrenci Açık Rıza Metni (Sadece Engelli Raporu Olanlar isterlerse dolduracaklardır)  

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UYRUKLU ADAYLAR İÇİN KESİN KAYITLA İLGİLİ DİĞER 

HUSUSLAR 
1- Posta, faks veya yüz yüze kesin kayıt işlemi yapılmaz. Kesin Kayıtlar ESOGU Öğrenci Bilgi Sistemi 

üzerinden uzaktan yapılacaktır. 

2- Eksik belge yüklenmesi durumunda kesin kayıt yapılmaz. 

3- Kesin kayıtta istenilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak yükleyen adayların, e başvuru sisteminde beyan 

etmiş oldukları bilgiler ile kesin kayıt sistemine yükledikleri belgelerin bilgilerinin aynı olması halinde 

kesin kayıtları yapılacaktır. Aksi halde adayların başvuruları iptal edilecektir. 

4- İlan edilen tarihler arasında kesin kayıt işlemini tamamlamayan adaylar hiç bir hak iddia edemez. 

5- Başka bir Tezli Yüksek Lisans veya Doktora programında kaydı olup Enstitümüzde Tezli Yüksek Lisans 

veya Doktora programı kazananların Enstitümüze kesin kayıtlarının yapılabilmesi için diğer 

Yükseköğretim Kurumlarında kayıtlarının olmaması gerekir. Aksi halde adayların kesin kayıtları yapılmaz 

ve bu durumdaki adaylar hiç bir hak iddia edemezler.  

6- Kişisel Verilerin İbrazı ve İşlenmesi 
Adayların başvurularının alınması, değerlendirilmesi, sonuçların belirlenerek ilan edilebilmesi ve kesin 

kayıt hakkı kazananların kayıtlarının yapılabilmesi için yukarıdaki bilgi ve belgelere ihtiyaç bulunmaktadır. 

Buna göre lisansüstü başvuruda bulunacak adaylar başvuruda ve kesin kayıtlarda istenen bilgi ve belgeleri 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ibraz etmeyi ve bilgilerinin söz konusu yasa 

kapsamında işlenmesini kendi rızaları ile kabul ve beyan etmiş olurlar.  

  

KENDİ İMKANLARI İLE ÖĞRENİM GÖRMEK İSTEYEN YABANCI UYRUKLU ADAYLAR 

İÇİN KESİN KAYITTA ESOGÜ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNE YÜKLENMESİ GEREKEN 

BELGELER 
Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ESOGU Öğrenci Bilgi Sistemine PDF veya JPEG formatında 

aşağıdaki belgeleri yüklemeleri gerekmektedir. Eksik belge yükleyen adayların kesin kayıtları yapılmayıp 

başvuruları iptal edilecektir.  

1-  Kimlik Belgesi 
2-  Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf olmalıdır) 

3-  Öğrenci Bilgi Formu (Enstitü web sayfasında mevcut olup, bu form doldurulup imzalanarak 

yüklenmelidir.) 

Not – 1: Enstitümüzün YÖK'ten isteyeceği Okul Tanıma Belgesinin cevabı gelene kadar şartlı kayıt yapılır. 

Not – 2: Kesin kayıt yaptıranların en geç 1 ay içinde İl Emniyet Müdürlüğünce verilen öğrenim vizeli 

ikametgah tezkeresi getirmeleri gerekmektedir. 

Not – 3: Başvurusu kabul edilen yüksek lisans ve doktora adaylarının Üniversitemiz Türkçe Öğretimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezinden (ESOGÜ TÖMER) en az C1 düzeyinde Türkçe bildiklerini gösteren 

bir belgeyi yüklemeleri gerekir. Kayıt hakkı kazanan adayların C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi 

olmaması durumunda Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESOGÜ TÖMER) Türkçe 

Hazırlık sınıfına kayıt yaptırmak ve kayıt belgesini derslerin başlangıcını takip eden ilk dört hafta içinde 

enstitüye teslim etmek zorundadır. Başvurduğu programa göre bir alt eğitimini Türkiye’de tamamlamış 

olanlardan C1 belgesi istenmez. Başvuruları kabul edilen adayların Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezinden (ESOGÜ TÖMER) en az C1 düzeyinde Türkçe bildiklerini gösteren bir belgeyi en 

geç bir yıl içerisinde alamadıkları takdirde Enstitüyle ilişikleri kesilir. 



4- Lisansüstü Kesin Kayıt Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni  

5- Lisansüstü Kesin Kayıt Süreci Öğrenci Açık Rıza Metni (Sadece Engelli Raporu Olanlar isterlerse 

dolduracaktır) 

  

KENDİ İMKANLARI İLE ÖĞRENİM GÖRMEK İSTEYEN YABANCI UYRUKLU ADAYLAR 

İÇİN KESİN KAYITLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 
1- Posta, faks veya yüz yüze kesin kayıt işlemi yapılmaz. Kesin Kayıtlar ESOGU Öğrenci Bilgi Sistemi 

üzerinden uzaktan yapılacaktır. 

2- Eksik belge yüklenmesi durumunda kesin kayıt yapılmaz. 

3- İlan edilen tarihler arasında kesin kayıt işlemini tamamlamayan adaylar hiç bir hak iddia edemez. 

4- Başka bir Tezli Yüksek Lisans veya Doktora programında kaydı olup Enstitümüzde Tezli Yüksek Lisans 

veya Doktora programı kazananların Enstitümüze kesin kayıtlarının yapılabilmesi için diğer 

Yükseköğretim Kurumlarında kayıtlarının olmaması gerekir. Aksi halde adayların kesin kayıtları yapılmaz 

ve bu durumdaki adaylar hiç bir hak iddia edemezler. 

5- Kişisel Verilerin İbrazı ve İşlenmesi 
Adayların başvurularının alınması, değerlendirilmesi, sonuçların belirlenerek ilan edilebilmesi ve kesin 

kayıt hakkı kazananların kayıtlarının yapılabilmesi için yukarıdaki bilgi ve belgelere ihtiyaç bulunmaktadır. 

Buna göre lisansüstü başvuruda bulunacak adaylar başvuruda ve kesin kayıtlarda istenen bilgi ve belgeleri 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ibraz etmeyi ve bilgilerinin söz konusu yasa 

kapsamında işlenmesini kendi rızaları ile kabul ve beyan etmiş olurlar.  

 


