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2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi
Lisansüstü Örgün Programlara Başvuru ve Uzaktan Kayıt İşlemleri
2020-2021 öğretim yılı Bahar Yarıyılı lisansüstü programlarına başvuru ve kayıt işlemleri ilan edilen
başvuru takvimine göre uzaktan gerçekleştirilecektir (Başvuru takvimi için tıklayınız). Bu kapsamda
uygulanacak işlem basamakları aşağıda belirtilmiştir.
Uzaktan Başvuru ve Kayıt İşlem Esasları
1. Enstitünün ilanı ile ön başvuruların çevrimiçi (online) olarak alınması.
2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Döneminde ve 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Döneminde
mezun olup aynı dönem pandemi sebebiyle ertelenen Yabancı Dil ve ALES sınavlarına
giremeyen öğrenciler başvuru yaptıkları programın ALES ve yabancı dil puan koşulu bulunması
durumunda çevrimiçi (online) başvuru sisteminde puan olarak ilgili alana programa başvuru
için gerekli en düşük puanı girecek, genel başarı puanları ise aşağıda Koşullu Kayıt başlığı
altında belirtilen usullere göre Enstitü tarafından hesaplanacaktır.
2. Mülakat yapacak Anabilim dalları için mülakat listeleri ve tarihlerinin ilanı.
Mülakat sınavlarının gerçekleştirilmesine ilişkin esaslar aşağıda Mülakat Sınavları başlığı
altında belirtilmiştir.
3. Enstitü tarafından kayıt hakkı kazanan asil/yedek listelerin ilanı.
4. Lisansüstü programlara kesin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
i. Kesin kayıtta istenen belgelerin Evrak Beyan Dilekçesi ile birlikte lee@eskisehir.edu.tr adresine
mail yoluyla (Konu kısmına “KESİN KAYIT-AD SOYAD” yazılarak) iletilerek kesin kayıtların
yapılması.
ii. Koşullu Kayıt olarak kabul edilen öğrencilerin ise ertelenen Yabancı dil belgelerinin dışındaki
tüm belgelerini Koşullu Kayıt Beyan Dilekçesi ile birlikte lee@eskisehir.edu.tr adresine mail
yoluyla (Konu kısmına “KOŞULLU KAYIT-AD SOYAD” yazılarak) iletilerek kayıtların yapılması.
5. Lisansüstü Programlarda açık kalan kontenjanlara yedek kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
Yedek Kayıt işlemlerinde 4. adımın aynen uygulanması.
Mülakat Sınavları
2020-2021 öğretim yılı bahar dönemi mülakat sınavları Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.
Mülakatın yapılacağı Zoom bilgileri Enstitü web sayfasında ilan edilecektir. Mülakatları gerçekleştirilecek jüri
üyeleri arasında belirlenecek bir öğretim üyesi Zoom mülakatını yönetecek ve kayıt altına alacaktır. Mülakat jürisi
sonuçları yedekleriyle birlikte Anabilim Dalı Başkanlığı üzerinden Enstitümüze iletecektir.
Koşullu Kayıt
2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Döneminde ve 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Döneminde mezun olup aynı dönem
pandemi sebebiyle ertelenen Yabancı Dil ve ALES sınavlarına giremeyen öğrenciler, yapılacak ilk Yabancı Dil ve
ALES sınav sonucunun açıklanmasından itibaren 5 gün içinde mesai bitimine kadar ALES ve yabancı dil sınav
sonuçlarını beyan etmek üzere ön koşullu olarak kabul edilecektir. Koşullu kayıt hakkından yararlanmak isteyen
adaylar genel başvuru puanlarının hesaplanmasında ALES ve Yabancı dil puanı olarak ilgili programa başvuru için
gerekli asgari puan kullanılacaktır.
Hesaplanan puanı genel başvuru listesinde dereceye giren öğrenciler koşullu kayıt hakkı kazanacaktır. Koşullu
Kayıt edilen öğrenci Kesin Kayıt hakkı kazanan öğrencilerle aynı haklara sahip olacaktır. Belirtilen tarihlerde
yapılan sınavlara ait asgari koşulları sağlayan sonuçlarını Yabancı Dil ve ALES sınav sonucunun açıklanmasından
itibaren 5 gün içinde mesai bitimine kadar Enstitüye teslim etmeyen/ulaştırmayan öğrencilerin kayıtları
silinecektir. Kaydı silinen öğrencilere geriye dönük herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır. ALES ve Yabancı dil
sınav sonuç evraklarını teslim eden/ulaştıran öğrencilerin koşullu kayıt durumu kalkacaktır.
TÖMER BELGESİ OLMAYAN ADAYLAR İÇİN KOŞULLU KAYIT
2 Şubat 2020 tarihinde Anadolu Üniversitesi tarafından geçekleştirilecek TÖMER sınavına girecek Yabancı Uyruklu
adaylar sınav sonuçlarını beyan etmek üzere ön koşullu olarak kabul edilecektir. Anadolu Üniversitesi tarafından
açıklanan sınav sonuçlarına göre asgari koşulları sağlayan adayların koşullu kayıt durumu kalkacaktır. Asgari
koşulları sağlayamayan adayların kayıtları silinecektir. Kaydı silinen öğrencilere geriye dönük herhangi bir ücret
iadesi yapılmayacaktır.

