GENEL ESASLAR
a. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 02.09.2020 tarihli ilgili yazısı ve Anadolu Üniversitesi 22.09.2020 tarihli ve 15
numaralı Senato Kararı gereği Enstitümüz Lisansüstü Programlarına başvurularda yabancı dil puanı değerlendirmeye
alınmamıştır. Sıralama puanı: ALES Puanının %50’si ve Genel Not Ortalamasının %30 alınarak hesaplanmıştır.
b. Başvurduğu anabilim dalından farklı alanlarda lisans veya yüksek lisans yapmış olan adaylarla lisans veya yüksek lisans
derecesini başka bir yükseköğretim kurumundan almış olan adaylar “Bilimsel Hazırlık Programı”na alınabilir.
c. Enstitümüzün tüm programlarına (I. Öğretim, II. öğretim, Uzaktan Öğretim) 2020-2021 öğretim yılı güz dönemi kesin
kayıtları https://basvuruyld.anadolu.edu.tr/ adresinden online olarak yapılabileceği gibi şahsen veya noter onaylı
vekalet verilen kişi tarafından Enstitüde yapılabilecektir.
d. İlgili kayıt tarihlerinden sonra Enstitü Müdürlüğüne ulaştırılan belgeler veya belgelerinde eksik/yanlış beyanı olan
adayların kaydı yapılmayacaktır. Online kayıt yapan öğrencilerin onaylı kayıt evraklarını en geç 2 Kasım 2020 tarihine
kadar Enstitümüze göndermeleri gerekmektedir. (Enstitü Adresi: Anadolu Üniversitesi, Yunus Emre Kampüsü, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Tepebaşı/ ESKİŞEHİR)
e. Daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında başarmış olduğu lisansüstü ders/dersleri için kredi ve not
transferi talebinde bulunmak isteyen öğrenci Üniversiteye kesin kayıt sırasında bir dilekçeyle birlikte kredi ve not
transferine esas oluşturabilecek belgeleri (onaylı transkript ve ders içerikleri), ilgili enstitüye vermek zorundadır.
Kredi ve not transferi talepleri, öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere
ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır. (Bilimsel Hazırlık kapsamında ders/dersler alacak
öğrencilere ilişkin bilgiler http://sosbilens.anadolu.edu.tr adresinden ilan edilecek olup bilgilerinizi buradan kontrol
ederek ders seçim ve kayıt onayı işlemlerinizi tamamlayınız.) Öğrenciler dilekçe ve belgelerini
sosens@anadolu.edu.tr adresine de gönderebilirler.
f. Öğrencilerin varsa engel durumlarını gösteren raporlarını sosens@anadolu.edu.tr adresine göndermeleri ve öğrenim
ücretlerini yatırmadan önce Enstitümüzden onay almaları gerekmektedir.
g. Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının belgelerini sosens@anadolu.edu.tr adresine göndermeleri ve öğrenim
ücretlerini yatırmadan önce Enstitümüzden onay almaları gerekmektedir.
h. Kayıt onayından sonra öğrencilerin kayıt yenileme döneminde (28 Eylül-2 Ekim 2020 tarihleri arasında) alacağı
dersleri seçip danışmanına onaylatması gerekmektedir.

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER
1.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi veya GRE veya GMAT Sınavı Belgesi

2.

Kayıt yaptırılan programın eğitim dilinde; belgesi olanların Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS/e-YDS),
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden
alınmış sonuç belgesi (Yabancı dilde eğitim yapan yüksek lisans/doktora programları için tüm adaylar en az 60, bilim alanı
yabancı dil olan programlar için tüm adaylar en az 80 ve doktora programlarına kayıt yaptıracak T.C. Uyruklu adaylar için ise
en az 55 veya eşdeğeri puan alındığını gösteren)*. Yabancı dil belgesi olmayıp 27 Eylül 2020 tarihinde yapılacak YDS sınavına
girenlerin sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 5 gün içerinde Sınav Sonuç Belgesini Enstitüye teslim etmeleri
gerekmektedir. Belge teslim etmeyenlerin kaydı silinecektir.

3.

Yüksek lisans programına ve lisans sonrası doktora programlarına başvuran adaylar lisans; yüksek lisans sonrası doktora
programına başvuran adaylar ise lisans ve yüksek lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı veya onaylı örneği
[Yabancı uyruklu öğrenciler için lisans ve/veya yüksek lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı ve yeminli
mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri] **, (2 Adet)

4.

Yüksek lisans programına ve lisans sonrası doktora programına başvuran adaylar lisans; yüksek lisans sonrası doktora
programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Yabancı uyruklu
adaylar için lisans ve/veya yüksek lisans diplomaları veya mezuniyet belgelerinin aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından
çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri) ***,

5.

3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

6.

T.C. Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/Pasaport fotokopisi (Enstitü tarafından onaylanacaktır.),

7.

Yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi (T.C. vatandaşı erkek adaylar için) (Tecil işlemlerinde kullanılacaktır.),

8.

Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara kayıt yaptıracak olan yabancı uyruklu adaylar için gerektiği takdirde
Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından onaylanmış TÜRKÇE Yeterlik
Belgesi

* ÖSYM tarafından ilan edilen “Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosu”na;
“http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu26022016.pdf”
adresinden ulaşılabilir.

** Başarı sıralamasında, “Genel Not Ortalamaları” 100 üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci hangi sistemde öğrenim görmüş ise o
sistemdeki not ortalaması esastır. Hem 100’lük hem de dörtlük sistemde “Not Durum Belgesi” bulunan adayın, dörtlük sistemdeki
“Genel Not Ortalaması” dikkate alınacaktır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren “Genel Not Ortalaması” 4,00 üzerinden
hesaplanmış olan adayların ortalamaları, Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulunun 24/03/2016 tarih ve 11/85 sayılı kararıyla kabul
edilen Tablo-2’ye göre 100’lük sisteme çevrilecektir. Not ortalaması bunlardan farklı bir tabana göre hesaplanmış adayların “Genel
Not Ortalamaları”nın 100 üzerinden karşılığı, Anadolu Üniversitesi tarafından hesaplanacak olup konuyla ilgili olarak alınan Senato
Kararına www.anadolu.edu.tr web sayfasında “Öğrenci İşleri-Senato ve Yönetim Kurulu Kararları- Not Karşılıkları” adresinden
ulaşılabilir. Değerlendirmede başarı sıralaması; en yüksek puandan, en düşük puana doğru yapılacaktır. Sıralamada puanların eşit
olması durumunda lisans diploma notu yüksek olan adaya, burada da eşitlik olması durumunda yaşça küçük olan adaya öncelik
verilecektir.
*** Yurt dışından alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan alınan “Denklik Belgesi”/“Okul Tanıma Yazısı”
istenecektir

