
 

Sayfa 1 / 9 
 

 
 
 
ANABİLİM DALI 

KONTENJAN  
ASGARİ PUANLAR 

  
T.C.UYRUKLU YABANCI 

UYRUKLU 

YL 
 

DR 
 

YL DR ALES 
( TC Uyruklu 

Öğrenciler için) 

YABANCI DİL 
(T.C. ve Yabancı 

Uyruklu  DR 
öğrenciler için 

MNO 
(T.C. ve Y.U 

öğrenciler için)) 

Tezli Tezsiz 

BİYOFİZİK 2  -    
 
 
 
 
 
 
 
YL/DR için       :  55 
(Sayısal Puan) 
 

 
 
 
 
 
YL için          :  50 
DR  için            :55 
ÖYP DR için    : 65 
 

 
 
 
 
 
 

YL için      : 2.50 
 

DR için :3,00 
 

Tıp Fak., Diş 
Hekimliği Fak., 

Veterinerlik Fak., 
Eczacılık Fak.(5 

Yıllık) Lisans 
mezunları Dr için: 

2,50 
 
 

BİYOİSTATİSTİK 10  5 1 1 

TIP TARİHİ ve ETİK 2     

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ -  3   

TIBBİ GENETİK 5  2   

EBELİK 2  2 2 - 

HEMŞİRELİK      

- Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 3  -   

- Çocuk Sağlığı Hem. 2  -   

-İç Hastalıkları Hemşireliği 2  -   

- Halk Sağlığı Hemşireliği 3  1   

-Hemşirelik Esasları 4  -   

KÖK HÜCRE DİSİPLİNLERARASI 5  5 5 5 

PEDODONTİ - - 3   

FİZYOLOJİ 2*  6*   YL için : 55, 
DR için: 65 
(Sayısal Puan) 

YL için : 55, 
DR için: 65 
ÖYP DR için    : 65 

 

TIBBİ BİYOLOJİ 4     YL için : 60, 
(Sayısal Puan)) 

YL için : 60, 
ÖYP DR için    : 65 

RADYASYON ONKOLOJİSİ 
SAĞLIK FİZİĞİ PROGRAMI 

3     55 
(Sayısal ) 

50 2.00 

DİSİPLİNLERARASI SAĞLIK 
EKONOMİSİ TEZLİ 

10  - - - 55 (Eşit Ağırlık) 50 
 

2.00 
 

DİSİPLİNLERARASI SAĞLIK 
EKONOMİSİ TEZSİZ 

 15    - - 2.00 

DİSİPLİNLERARASI SAĞLIK 
HUKUKU TEZLİ 

5  - - - 70 (Sayısal, Eşit 
Ağırlık, Sözel) 

60 
 

2.50 
 

DİSİPLİNLERARASI SAĞLIK 
HUKUKU TEZSİZ 

 10 - - - - - 
 

2.50 
 

 *  YL Nörofizyoloji alanında tez yaptırılmak üzere, DR Nörofizyoloji (2), Egzersiz Fizyolojisi (1), Moleküler Fizyoloji (2), Kalp 

Dolaşım Sistemi (1)  alanında tez yaptırılmak üzere. 

BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ 

Başvuru Tarihleri 17-21 Ocak 2022                     Saat 23.59’a kadar 

Başvuru Sonuçlarını Duyurulması 
Asıl Öğrenci Kayıtları 

28 Ocak 2022                           Saat 17.00 
31 Ocak-3 Şubat 2022             Saat 17.00 

1.Grup Yedek Duyuru 
Yedek Öğrenci Başvuruları 
Sonuç Duyuru 
Yedek Öğrenci Kayıtları  

4 Şubat 2022                            Saat 17.00 
07-08 Şubat 2022                    Saat 23.59’a kadar 
9 Şubat 2022                            Saat 17.00 
10-11 Şubat 2022                    Saat 17.00   

2.Grup Yedek Duyuru ( Yeni Kayıt Yaptıran ve Kayıtlarını 
                                          Sildiren Öğrencilerin Yerine) 
Yedek Öğrenci Başvuruları 
Sonuç Duyuru 
Yedek Öğrenci Kayıtları 
                                          

25 Şubat 2022                          Saat 17.00 
 
28 Şubat-1 Mart 2022            Saat 17.00 
2 Mart 2022                             Saat 17.00 
3 Mart 2022                             Saat 17.00 
 

İletişim ESOGÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi Dekanlığı Zemin Katı  
Meşelik Kampüsü, 26480 – ESKİŞEHİR       saglikbilens.ogu.edu.tr 
 

 

 

 

 

T.C. 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN  
          

2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitümüzün aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına lisansüstü öğretimine öğrenci alınacaktır. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ UYRUKLU ADAYLAR İÇİN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR  

1-  T.C. Uyruklu  ve Yabancı uyruklu adayların başvuruları ESOGÜ Enstitü Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda 

alınır.  

2-  Aday öğrenciler e-başvuru süresince yapmış oldukları başvurularındaki bilgilerini güncellemeleri gerekiyorsa ESOGÜ 

Enstitü Başvuru Sistemine giriş yaparak daha önceki bilgilerini güncelleyebilir. ESOGÜ Enstitü Başvuru Sisteminde en son 

girilen bilgi ve belgeler geçerli sayılacaktır. 

3-  ESOGÜ Enstitü Başvuru Sistemine yüklenen bilgiler  ve belgeler değerlendirme aşamasında Enstitü yetkililerince kontrol 

edilecektir. Bilgileri  ve belgeleri tam ve doğru olanlar başarı sıralamasına alınacaktır. Bu nedenle sisteme girilen tüm bilgi 

ve belgelerin  doğruluğunun sorumluluğu adaya aittir. 

4-  Tezsiz YL derecesi olanlar (06.02.2013 tarihinden önce Tezsiz YL programına kayıtlı olanlar veya bu tarihten önce 

mezunlar hariç) doktora programına başvuramaz.  

5- Her aday en fazla  tek bir  anabilim dalına varsa  anabilim dalının  tek bir  bilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora 

programına  başvuru yapabilir. 

        Aynı aday, en fazla bir tezli yüksek lisans veya doktora programı ile birlikte isterse en fazla bir tezsiz yüksek lisans 

programına da başvuru yapabilir. 

 

6)    Başvurular, “Öğrenci Kabul Mezuniyet Alanları” tablosuna göre yapılır 

7)    TUS, DUS ve EUS programlarında kayıtlı öğrenciler aynı anda doktora programına da kayıt yaptıramazlar. 

 

 

BAŞVURU  İÇİN GEREKLİ BELGELER 

       e-başvuru sırasında ESOGÜ Enstitü Başvuru Sistemine aşağıdaki belgeler PDF veya JPEG formatında yüklenmelidir 

(Belgelerde adayın bilgileri görünecek şekilde olmalı ve birden fazla sayfadan oluşan belgelerin tüm sayfaları 

yüklenmelidir). 

 

1-)  Diploma ya da Mezuniyet Belgesi  

• YL başvurusu için lisans, DR başvurusu için lisans ve yüksek lisans diplomaları ya da mezuniyet belgeleri veya e-

Devlet’te Yükseköğretim Sorgulama’dan alınan Mezun Belgesi, 

• Yurtdışından alınan lisans veya yüksek lisans dereceleri için diplomalara YÖK tarafından verilen denklik belgesinin 

noter onaylı sureti. 

 

      2) Transkript veya Diploma Eki (Barkodlu veya onaylı, mühürlü olmalıdır) 

• Mezuniyet Not Ortalaması 4’lük sisteme göre ise 100’lük sistemdeki karşılığının hesabında Enstitü tarafından tüm 

adaylar için 09.10.2008 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen 4'lük sistemden 100'lük 

sisteme Dönüşüm Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır. 

        3) ALES, GRE, GMAT, TUS veya DUS sınavlarından birinin Sonuç Belgesi 

• Diş Hekimliği Fakültesi mezunları  temel tıp bilimlerinde doktora programlarına  ALES puanı yerine DUS’tan en az 

55 puanı ile de başvurulabilir. 

• Tıp Fakültesi mezunları temel tıp bilimlerinde doktora programlarına  ALES yerine TUS  Temel Tıp puanı 55 ile de 

başvurulabilir. 

• Tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının 

yüksek lisans  veya doktora  programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu durumdaki adayların uzmanlık 

belgelerini yüklemek koşulu ile  puan hesaplamalarında ALES puanları 70 olarak değerlendirilir.  

• Başka bir doktora programından mezun olan  adaylar yüksek  lisans yada doktora programına başvuruda, daha önce 

mezun olduğu doktora programına ait mezuniyet belgesini yüklemek koşulu ile ALES sonuçlarını 70 olarak sisteme 

girebilirler. Bu durumdaki adayların puan hesaplamalarında ALES puanları 70 olarak değerlendirilir. 

• Başka bir yüksek lisans programından mezun olan  adaylar yüksek  lisans programına başvuruda, daha önce mezun 

olduğu  yüksek lisans  programına ait mezuniyet belgesini  yüklemek koşulu ile ALES sonuçlarını 70 olarak sisteme 

girebilirler. Bu durumdaki adayların puan hesaplamalarında ALES puanları 70 olarak değerlendirilir. 

 

/Storage/Sbe/Uploads/EK-2-ÖĞRENCİ-KABUL-MEZUNİYET-ALANLARI-(3).pdf
https://oyp.yok.gov.tr/esdegerlikler
https://oyp.yok.gov.tr/esdegerlikler
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       4) Yabancı Dil Sonuç Belgesi  Belgesi 

 

• Lisansüstü programlar için; YDS, e-YDS, YÖKDİL, TIPDİL  ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen 

Uluslararası sınavlar geçerlidir. Yabancı Dil Sınav Eşdeğerlikleri için ÖSYM'nin 06.04.2021 tarihli “Uluslararası 

Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri” duyurusu ile ekindeki 06.04.2021 tarihli Uluslararası Yabancı Dil 

Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi ve 06.04.2021 tarihli Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri Dokümanı 

ve bu Dokümanda belirtilen sınavlar esas alınacaktır. Bu tablodaki sınavlar Türkiye’de yapılıyor ise Devlet 

Üniversitelerine ait binalarda yapılıyor olması gerekmektedir.  

 

• 14.02.2014 tarihinden sonra alınan TOEFL için sadece TOEFL-IBT ve PTE için PTE akademik geçerlidir. 

 

      5)  Nüfus cüzdanınızın ön ve arka yüzü yüklenmelidir. 

      6) Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf olmalıdır) 

      7)  Kök Hücre Disiplinlerarası adayları için bilimsel gelişmelere bakış açısını yansıtan niyet mektubu 

      8) Lisansüstü Programlara Başvuru Süreci Aday Öğrenci Aydınlatma Metni (Bu metin sisteme yüklenmeyecektir. Online 

başvuru esnasında söz konusu metin sistem üzerinden okunarak ilgili onay kutusu işaretlenecektir.) 

 

        

        DEĞERLENDİRME 

• Tezli Yüksek Lisans ve Doktora  

- ALES %50 + GNO %25 + Yabancı Dil %25 

 

• Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora  

- ALES ve Yabancı Dil şartı aranmaz, varsa ALES sayısal puanının %10'u ve Yabancı Dil puanının %10'u 

ile GNO'nun %80'i  alınarak değerlendirme yapılır.
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      SINAVLARIN GEÇERLİLİK SÜRELERİ 

ALES                     : Son 5 yıl  (Sonuç ilan tarihinden başvuru tarihine kadar)  

GRE-GMAT         : Son 5 yıl  (Sonuç ilan tarihinden başvuru tarihine kadar) 

DİL SINAVLARI   : Geçerlilik süresi belirtilmeyen ÜDS, YDS,YÖKDİL, e-YDS, TIPDİL( Diş 

Hekimliği ve Tıp Alanındaki doktora programlarına başvuru da geçerlidir)   ve ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası  sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav sonucu ilan tarihinden 

itibaren 5 yıldır. Dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmişse o tarih geçerlidir. 

TOEFL  :  Son 2 Yıl ( Sonuç ilan tarihinden başvuru tarihine kadar) 

TUS-DUS (Varsa) : Son 5 yıl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAZANAN ADAYLARIN KESİN KAYITTA ESOGÜ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNE YÜKLENMESİ 

GEREKEN BELGELER 

a) Kesin kayıt hakkı kazanan adayların başvuru sistemine girmiş oldukları puan bilgilerine ait belgeleri kesin 

kayıt sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Beyan edilen bilgilerle uyuşmayan ve/veya eksik belge yükleyen 

adayların kayıtları yapılmayıp başvuruları iptal edilecektir. Bu nedenle sisteme yüklenen tüm belgelerin 

istenilen nitelikte, eksiksiz ve  doğru olmasının sorumluluğu adaya aittir. 

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

c) İstenilen 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. 

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, 
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b) Doktora kaydı için lisans ve yüksek lisans transkriptleri, 

 

3- ALES, GRE, GMAT,TUS veya DUS sınavlarından birinin Sonuç belgesi 

4- Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Başvuru esnasında yabancı dil puanı beyan edenler) 

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

6- Nüfus Cüzdanı 

7- Erkek adaylar için güncel Askerlik Durum Belgesi. (e-Devlet’ten alınabilir) 

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

9-   ESOGÜ Lisansüstü Kesin Kayıt Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni  

10- ESOGÜ Lisansüstü Kesin Kayıt Süreci Öğrenci Açık Rıza Metni  (Sadece Engelli Raporu Olanlar 

isterlerse dolduracaktır)  

 

    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.   

 

 

 

 

 

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.   

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN KONTENJAN DIŞI KABULÜ 

 

 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca, ESOGÜ veya başka bir Devlet Üniversitesinde 

Araştırma Görevlisi kadrosunda olup, ESOGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 
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hükümlerini yerine getirerek Enstitümüzde yüksek lisans mezuniyetini hak edenlerin bu 

Yönetmelikteki doktora şartlarını sağlamaları kaydıyla ESOGÜ Sağlık  Bilimleri Enstitüsünde 

yüksek lisans eğitimine devam ettikleri ve bitirdikleri yüksek lisans programının bulunduğu 

anabilim dalında doktora programının da bulunması durumunda, mezuniyetini takip eden ilk 

lisansüstü programlara başvuru döneminde talep etmeleri halinde doktora programlarına kayıtları 

yapılır. Araştırma Görevlileri için kullanılan kontenjan doktora programının genel kontenjanı 

dışında tutulur.  

 

Bu durumdaki adaylar için;  

1. Başvuru tarihi: 17 - 21 Ocak 2022  

2. Başvuru için gerekli belgeler: 

a) Kadrosunun bulunduğu Üniversitesinden alınacak 50/d kadrosunda araştırma görevlisi olduğunu 

gösteren son on beş gün içinde alınmış yazı. 

b) Lisans ve yüksek lisans diplomaları veya e-Devletten alınacak Mezuniyet belgeleri.  

c) Lisans ve yüksek lisans transkriptleri veya diploma ekleri.  

d) Yabancı Dil Sonuç Belgesi (2021-2022 öğretim yılı bahar yarıyılı öğrenci alım ilanındaki ilgili 

program için belirlenmiş asgari dil puanı sağlanmalıdır.) 

e) ALES, GRE (Quantitative) veya GMAT (Total) sınavlarından birinin Sonuç belgesi. 

f) Vesikalık Fotoğraf.  

g) Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi.  

h) Erkek adaylar için güncel Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınabilir).  

i) Öğrenci Bilgi formu (Adaya ait bilgiler doldurulup imzalı olmalıdır). 

                     j) ESOGÜ Lisansüstü Programlara Başvuru Süreci Aday Öğrenci Aydınlatma Metni  

k) ESOGÜ Lisansüstü Kesin Kayıt Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni  

l) ESOGÜ Lisansüstü Kesin Kayıt Süreci Öğrenci Açık Rıza Metni (Sadece Engelli Raporu Olanlar 

isterlerse dolduracaktır)  

 m) İstenen belgeler, adayın bilgileri görünecek şekilde olmalı ve birden fazla sayfadan oluşan 

belgelerin tüm sayfaları mevcut olmalıdır.  

n) İstenen bilgiler ve belgeler değerlendirme aşamasında Enstitü yetkililerince kontrol edilecektir. 

Bilgi ve belgelerin istenilen nitelikte, eksiksiz ve doğru olması gerekmektedir. Tüm bilgi ve 

belgelerin istenilen nitelikte, eksiksiz ve doğru olmasının sorumluluğu adaya aittir. 

 3. Başvuru şekli ve adresi: Başvurular gerekli belgelerle birlikte 17 - 21 Ocak 2022 tarihleri 

arasında şahsen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne yapılacaktır.  

4. Kişisel Verilerin İbrazı ve İşlenmesi: Tüm 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    
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KENDİ İMKANLARI İLE ÖĞRENİM GÖRMEK İSTEYEN 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURUSU İÇİN  GEREKLİ ŞARTLAR VE 

BELGELER 

 

1-)  Yabancı uyruklu adayların başvuruları ESOGÜ Enstitü Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda alınır.  

2-)  Adaylar tek bir anabilim  dalını ve seçtikleri anabilim dalının varsa tek bir  bilim dalına başvurabilirler. 

 

3-)  Başvurular, “Öğrenci Kabul Mezuniyet Alanları” tablosuna göre yapılır. 

4) ESOGÜ Enstitü Başvuru Sistemine yüklenen bilgiler ve belgeler değerlendirme aşamasında Enstitü 

yetkililerince kontrol edilecektir. Bilgileri ile belgeleri tam ve doğru olanlar değerlendirmeye alınacaktır. 

Bu nedenle sisteme girilen tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu adaya aittir. 

5) Aday öğrenciler e-başvuru süresince yapmış oldukları başvurularındaki bilgilerini güncellemeleri gerekiyorsa 

ESOGÜ Enstitü Başvuru Sistemine giriş yaparak daha önceki bilgilerini güncelleyebilir. ESOGÜ Enstitü 

Başvuru Sisteminde en son girilen bilgi ve belgeler geçerli sayılacaktır. 

6)     TUS, DUS ve EUS programlarında kayıtlı öğrenciler aynı anda doktora programına da kayıt yaptıramazlar. 

 

e-BAŞVURUDA  ESOGÜ ENSTİTÜ BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER   

      1)  Diploma ya da Mezuniyet Belgesi  

- Yüksek Lisans başvurusu için lisans diploması/mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte noter/konsolosluk 

tarafından yapılmış onaylı Türkçe tercümesi.  

- Doktora başvurusu için lisans ve yüksek lisans diploması/mezuniyet belgesinin asılları ile birlikte 

noter/konsolosluk tarafından yapılmış onaylı Türkçe tercümeleri.  

      2)  Transkript 

- Yüksek lisans başvurusu için lisans transkriptinin aslı ile birlikte noter/konsolosluk tarafından 

yapılmış onaylı Türkçe tercümesi.  

- Doktora başvurusu için lisans ve yüksek lisans transkriptlerinin asılları ile birlikte noter/konsolosluk 

tarafından yapılmış onaylı Türkçe tercümeleri. 

 

3)  Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Doktora Başvuruları için) 

 

• Doktora programları için; YDS, e-YDS, YÖKDİL sınavları veya ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen Uluslararası sınavlar geçerlidir. Doktora için en az 55 ya da ÖSYM 

tarafından kabul edilen sınavlardan eşdeğer puan almış olmak gerekir. Ancak anadili ya da 

bir alt eğitimi veya lise eğitimi ilgili programın kabul ettiği yabancı dil ile aynı olan 

adayların doktora programlarına başvurularında yabancı dil şartı uygulanmaz; bu adayların 

söz konusu durumlarını kanıtlayan belgeleri sisteme yüklemeleri gerekir. 
 

• 14.02.2014 tarihinden sonra alınan TOEFL için sadece TOEFL-IBT ve PTE akademik geçerlidir. 

 

 

• Yabancı Dil Sınav Eşdeğerlikleri için ÖSYM'nin 06.04.2021 tarihli “Uluslararası Yabancı 

Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri” duyurusu ile ekindeki 06.04.2021 tarihli Uluslararası 

Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi ve 06.04.2021 tarihli Yabancı 

Dil Sınavı Eşdeğerlikleri Dokümanı ve bu Dokümanda belirtilen sınavlar esas alınacaktır. Bu 
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tablodaki sınavlar Türkiye’de yapılıyor ise Devlet Üniversitelerine ait binalarda yapılıyor 

olması gerekmektedir. 

 

 

 

       4-)   Vesikalık fotoğraf 

       5-)    Kimlik Belgesi  

       6)    Lisansüstü Programlara Başvuru Süreci Aday Öğrenci Aydınlatma Metni 

 

 

       DEĞERLENDİRME  

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları Madde 6/6 uyarınca değerlendirme, 

başvuru yapılan Anabilim Dalı Kurulu tarafından yapılacak ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile 

onaylanacaktır. 

 

    

SINAVLARIN GEÇERLİLİK SÜRELER  (Doktora Başvuruları için) 

DİL SINAVLARI: Geçerlilik süresi belirtilmeyen YDS, YÖKDİL, e-YDS ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği 

kabul edilen uluslararası sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav sonucu ilan tarihinden itibaren 5 yıldır. Dil 

belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmişse o tarih geçerlidir. 

-  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 mevcuttur)  

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 TÖMER en az C1 düzeyinde Türkçe 

bildiklerini gösteren bir belgeyi yüklemeleri gerekir. Kayıt hakkı kazanan adayların C1 düzeyinde Türkçe 
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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-    ESOGÜ Lisansüstü Kesin Kayıt Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni  

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

isterlerse dolduracaktır)  

 

 

-  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.      

 

KESİN KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ 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- İlgili kurumun mühür/imza/onayı olmayan belgeler kabul edilmez. 
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