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T. C. 

ORDU ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
 

2022-2023 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU KOŞULLARI 
 

Online başvuru: Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile doktora programları kontenjanlarına başvuruda bulunacak 

öğrenciler için belge yüklemek zorunludur. 

Diğer başvuru: Yatay geçiş kontenjanı, yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı ve bölüm birincisi kontenjanlarına başvuruda 

bulunacak adaylar başvurularını web sayfasında yer alan başvuru linkinden yaparlar.   

 

A- TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (Online Başvuru) 

1. Mezuniyet alanı yönünden, her bir program için ilanda belirtilen alanlardan bir lisans diplomasına veya mezuniyet 

belgesine sahip olması, öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türk uyruklu öğrencilerin YÖK’ten denklik belgesi 

almış olması, 

2. Genel ağırlıklı not ortalamasını gösterir not durum belgesine (transkript) sahip olması (Diploma eki transkript olarak 

değerlendirilmez), 

3. Adayların, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde belirtilmemiş 

ise en az 55 puan veya eşdeğer sayılan GRE, GMAT sınavlarından birinden eşdeğer puan almış olması gerekir 

(ALES sonuçların açıklandığı tarih itibari ile 5 yıl geçerlidir). 

4. Yabancı bir dilde eğitim yapılan programlar hariç, Türkçe eğitim yapılan programlarda yabancı dil şartı aranmaz 

ancak YÖK veya ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerli bir yabancı dil puanına sahip olan adayların aldıkları 

puan değerlendirmeye katılır. (Puanlar sınav tarihi itibari ile 5 yıl geçerlidir) 

5. Bazı programlar ALES, YDS taban puanlarının üzerinde puan belirlemekte ve/veya mezuniyet not ortalaması 

istemektedir. Bu nedenle başvurduğunuz programın kontenjan tablosunun “Özel Şartlar” bölümünü inceleyiniz. 

 

B- DOKTORA PROGRAMI (Online Başvuru) 

1. Mezuniyet alanı yönünden, her bir program için ilanda belirtilen alanlardan bir yüksek lisans diplomasına veya 

mezuniyet belgesine sahip olması, öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türk uyruklu öğrencilerin YÖK’ten denklik 

belgesi almış olması, 

2. Genel ağırlıklı not ortalamasını gösterir not durum belgesine (transkript) sahip olması (Diploma eki transkript olarak 

değerlendirilmez), 

3. Adayların, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan 

veya eşdeğer sayılan GRE, GMAT sınavlarından birinden eşdeğer puan almış olması (ALES sonuçların 

açıklandığı tarih itibari ile 5 yıl geçerlidir), 

4. Adayların ana dili dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, 

Farsça dillerinin birinden YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 

yabancı dil sınavlarından en az 55 puan almış olması gerekir (Puanlar sınav tarihi itibari ile 5 yıl geçerlidir). 

5. Bazı programlar ALES, YDS taban puanlarının üzerinde puan belirlemekte ve/veya mezuniyet not ortalaması 

istemektedir. Bu nedenle başvurduğunuz programın “Özel Şartlar” bölümünü inceleyiniz. 

 

C- TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (Online Başvuru) 

1. Bir lisans diplomasına veya mezuniyet belgesine sahip olması, öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türk uyruklu 

öğrencilerin YÖK’ten denklik belgesi almış olması, 

2. Genel ağırlıklı not ortalamasını gösterir not durum belgesine (transkript) sahip olması gerekir (Diploma eki 

transkript olarak değerlendirilmez). 

3. Tezsiz yüksek lisans programlarında giriş sınavı yapılmadığından, değerlendirmeler lisans mezuniyet 

notuna göre Enstitü tarafından yapılır ve ilan edilir. 

4. Tezsiz programlara en az 10 adayın (bu sayı bazı programlarda arttırılabilir) kesin kayıt yaptırması durumunda, 

program eğitime açılabilecektir. Gerekli açıklamalar kontenjan tablosunda verilmiştir. Programa                 belirtilen sayının 

altında kesin kayıt olması durumunda yatırılan öğrenim ücreti adaya iade edilir.  

5. Birden fazla tezsiz programlara başvuru yapan adaylardan, kayıt yaptırdığı programın kontenjan altında kalması 

durumunda başvurusu bulunan diğer programa Enstitünün belirlediği süre içerisinde kayıt yaptırabilir. Başvurusu 

bulunulmayan programa geçiş yapılamaz. 

6. Tezsiz Lisansüstü programlardan kendi isteği ile kaydını sildiren adaylara katkı payı iadesi yapılmaz. 

7. Ön değerlendirme sonucu ile kesin sonuçlar takvimde belirtilen sürede açıklanacaktır. 

8. Diğer detaylar için kontenjanda yer alan açıklamalar bölümüne bakınız. 

 

D- YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANI (Diğer Başvuru) 

Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları ile T.C. uyruklu olup öğrenimini 

KKTC’de tamamlayanlar, lisansüstü programlara uluslararası öğrenci adayı olarak başvuramazlar Eğitim dili Türkçe olan 

lisansüstü programlara başvuracak Uluslararası öğrenci adaylarının Türkçe dil yeterliliğine sahip olması gerekir.  
 

https://sbe.odu.edu.tr/
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1. Adayların Türkçe Dil Yeterliliği için, TÖMER’den veya muadili resmî kurumlarca yapılan sınavlardan en az B2 

düzeyinde belgesi olması, resmî kurumlarca yapılan sınavlardan Türkçe bildiğine dair belgesi olması veya eğitim dili 

Türkçe olan bir yükseköğretim kurumundan (yurt içi veya dışında) mezun olması gerekir. 

2. Eğitim dili yabancı bir dilde olan yüksek lisans programlarına başvuru yapacak adaylarda, Türkçe Yeterlik Belgesi 

aranmaz, eğitim diline uygun ÖSYM tarafından veya eşdeğeri kabul edilen yabancı bir dil sınavından en az 80 veya 

eşdeğeri puan almış olma şartı aranır. Başvurduğu programın eğitim dili ile lisans mezuniyeti aynı olan yüksek lisans 

programı adaylarında bu şart aranmaz. 

3. Doktora/Sanatta Yeterlik programlarına başvuranlardan, anadilleri dışında ÖSYM tarafından yapılan İngilizce, 

Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden en az 55 puan 

veya eşdeğer kabul edilen bir dil sınavından eşdeğer puan almış olma şartı aranır.  

4. Uluslararası öğrenci adaylarının, YÖK tarafından denkliği/tanınması kabul edilmiş lisans veya tezli yüksek lisans 

diplomasına sahip olması gerekir. 

5. Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının başvuracağı programa ilişkin ilanda uluslararası öğrenci adayları için belirtilmiş 

ise özel şartları sağlaması gerekir. 

6. Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru çıkmaması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi üniversite ile 

ilişiği kesilir. 

7. Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES puanı şartı aranmaz. 

8. Kayıt hakkı kazanan adaylar ve istenecek belgeler Enstitü web sayfasından ilan edilir. 
 

Başvuruda İstenen Belgeler 

a) Başvuru Formu  

b) Diploma ve tercümesi (belgeler resmi onaylı olmalıdır) 

c) Not Durum/Transkript Belgesi ve tercümesi (belgeler resmi onaylı olmalıdır) 

d) Yurt dışından mezun olanlar için mezun olunan okulun YÖK tarafından tanınırlığını gösterir belge, 

e) Doktora programları için yabancı dil sınav sonuç belgesi, 

f) Başvurduğu lisansüstü programın eğitim diline göre; Türkçe ve/veya yabancı dil yeterliliğini gösteren belgenin 

aslı veya onaylı örneği, (mezun olduğu program dili başvurduğu program dili ile aynı ise belge istenmez) 

g) Pasaport fotokopisi (ilgili ülkelerin dış temsilciliklerinden onaylı) veya T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen Geçici 

Koruma Kimlik Belgesi’nin/Yabancı Tanıtma Belgesi’nin sureti, 

h) Vesikalık veya biyometrik fotoğraf (renkli tarattırılmış) 
 

E- YATAY GEÇİŞ KONTENJANI (Diğer Başvuru) 

1. İlgili üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitüleri içindeki başka bir lisansüstü programda en az bir yarıyılını 

tamamlamış olmak. 

2. Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olmak. 

3. Başardığı derslerin not ortalaması 100 puan üzerinden yüksek lisans için en az 70 puan, doktora için en az 80 puan veya 

eşdeğeri puana sahip başarılı öğrenciler lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. 

4. Adayların intibakı yapılırken, alacağı ve muaf tutulacağı dersler, ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi ve Enstitü 

Yönetim Kurul Kararı ile belirlenir. 

5. Değerlendirmeler lisans/yüksek lisans mezuniyet notuna göre yapılır. Mezuniyet notunun eşit olması durumunda 

sırasıyla aldığı ders sayısı ve kredisine bakılır. 

Yatay Geçiş Başvurusunda İstenecek Belgeler 

• Başvuru formu (Enstitümüz www.sbe.odu.edu.tr adresinden temin edebilir.) 

• Ders içeriklerini gösterir belge 

• Transkript belgesi (imzalı, barkodlu veya kare kodlu) 

• Öğrenci belgesi (imzalı, barkodlu veya kare kodlu) 

• Vesikalık veya biyometrik fotoğraf (renkli tarattırılmış) 

• Nüfus cüzdanı (kimlik kartı) fotokopisi. 

• ALES belgesi. 

• Geçerli askerlik durum belgesi (askerlik şubelerinden veya E-devlet üzerinden alınabilir) 
 

F- BÖLÜM BİRİNCİSİ KONTENJANI (Diğer Başvuru) 

Üniversitemizde öğrenim gördükleri lisans programını birincilik derecesiyle bitiren mezunlar, mezuniyetlerini takip eden eğitim-

öğretim yılı içerisinde; mezun olduğu programın devamı niteliğindeki lisansüstü programın başvuru döneminde öğrenci kabul 

etmesi, belgelendirmesi ve ilanda belirtilen azami başvuru koşullarını sağlaması halinde “Bölüm Birincisi Kontenjanından” 

başvuruda bulunabilirler.  

Bu kontenjan başvuru döneminde öğrenci kabul eden her bir tezli yüksek lisans programı için bir öğrenci ile sınırlıdır. 

Bölüm birincilerinin belirlenmesinde, birinci ve ikinci öğretim tek bölüm olarak kabul edilir. Birden fazla başvuru olması 

durumunda mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun da eşit olması halinde ALES puanı en yüksek olan aday kabul edilir. 

Bölüm birincisi kontenjanı, o yarıyıl için kontenjan talep edilmesi halinde geçerlidir ve ilan edilen kontenjan dışındadır. 
 

 

Bölüm Birincisi Başvurusunda İstenecek Belgeler 

https://sbe.odu.edu.tr/
https://sbe.odu.edu.tr/files/other/Formlar/Genel_Formlar/SBE-FRM-64-Yabanc_Uyruklu_Aday_Bavuru_Formu.docx
https://sbe.odu.edu.tr/files/other/Formlar/Genel_Formlar/SBE-FRM-61-Yatay_Geci_Bavuru_Formu.docx
http://www.sbe.odu.edu.tr/
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1. Başvuru Formu 

2. Bölüm birincisi olduğunu gösterir belge (ilgili fakültelerden) 

3. Diploma ya da geçici mezuniyet belgesi ya da E-Devlet mezun belgesi  

4. Transkript belgesi (imzalı, barkodlu veya kare kodlu) 

5. ALES zorunlu programlarda ALES veya eşdeğeri sonuç belgesi. 

6. Yabancı dil belgesi veya eşdeğeri belge (varsa) 

7. Askerlik durum belgesi (askerlik şubelerinden veya E-devlet üzerinden alınabilir) 

8. Vesikalık veya biyometrik fotoğraf (renkli tarattırılmış) 

9. Nüfus cüzdanı (kimlik kartı) fotokopisi. 

G-BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI 

Yüksek Lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunarak kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini 

kabul edildikleri yüksek lisans ve doktora programdan farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul 

edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı 

adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.  

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ 
 

Kontenjan /İlan Önemli Tarihler Açıklamalar 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları 
16 Ocak 2023 (Başlama: 08:00) 

22 Ocak 2023 (Bitiş: 15:00) 
Online Başvuru 

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması 24 Ocak 2023  Enstitümüz Web Sayfası 

Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı 26 Ocak 2023 İlanda Belirtilen Yerlerde 

Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı 30 Ocak 2023 Enstitümüz Web Sayfası 

Asıl Adayların Kesin Kayıtları 31 Ocak-02 Şubat 2023 Enstitü Öğrenci İşleri 

Yedek Adayların Duyurulması 03 Şubat 2023 Enstitümüz Web Sayfası 

Yedek Adayların Kesin Kayıtları 03-06 Şubat 2023 Enstitü Öğrenci İşleri 

   

Kontenjan /İlan Önemli Tarihler Açıklamalar 

Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları 
16 Ocak 2023 (Başlama: 08:00) 

22 Ocak 2023 (Bitiş: 15:00) 
Online 

Ön Değerlendirme Sonuçları  

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı 
24 Ocak 2023  Mesai Bitiminden Sonra 

Asıl Adayların Kesin Kayıtları 25-27 Ocak 2023 Enstitü Öğrenci İşleri 

1.Yedek Adayların Duyurulması 27 Ocak 2023 Mesai Bitiminden Sonra 

1.Yedek Adayların Kesin Kayıtları 30-31 Ocak 2023 Enstitü Öğrenci İşleri 

2.Yedek Adayların Duyurulması 31 Ocak 2023 Mesai Bitiminden Sonra 

2.Yedek Adayların Kesin Kayıtları 01-02 Şubat 2023 Enstitü Öğrenci İşleri 

3.Yedek Adayların Duyurulması 02 Şubat 2023 Mesai Bitiminden Sonra 

3.Yedek Adayların Kesin Kayıtları 03-06 Şubat 2023 Enstitü Öğrenci İşleri 

   

Kontenjan /İlan Önemli Tarihler Açıklamalar 

Yabancı Uyruklu Aday, Yatay Geçiş, Bölüm Birincileri Başvuruları 16 Ocak-03 Şubat 2023 Başvuru Linkinden 

Yabancı Uyruklu Aday, Yatay Geçiş, Bölüm Birincileri  

Kayıt Hakkı Kazananların İlanı 
08 Şubat 2023 Enstitümüz Web Sayfası 

Yabancı Uyruklu Aday, Yatay Geçiş, Bölüm Birincileri  

Kesin Kayıtları 
08-16 Şubat 2023 Enstitü Öğrenci İşleri 

 

DİĞER BAŞVURU TÜRLERİNE GÖRE İŞLEMLER 

Yabancı Uyruklu Aday, Yatay Geçiş, Bölüm Birincileri kontenjanlarına başvuruda bulunan adaylar web sayfasında 

belirtilen linke tıklayıp evraklarını yükleyerek başvurularını yaparlar.  

 

ONLİNE BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

1. Online başvuru sisteminde, fotoğraf yüklemek, istenilen puanları istenilen alanlara girmek ve ilanda istenilen 

belgeleri yüklemek zorunludur. İstenilen belge yerine farklı belge veya dilekçe yüklenmesi, sisteme girilen puanların 

belgelendirilememesi veya belgelerin geçerli olmaması durumunda adayın başvurusu kabul edilmez. 

2. Başvurusunu kaydeden, Enstitü tarafından başvurusu onaylanan ve başvurusuna ilişkin düzeltme istenen adayların 

başvuruda belirttikleri e-posta adresine sistem tarafından otomatik bilgilendirme mesajları gönderilir. Bu mesajları süresi 

içerisinde takip etmek, gerekli düzeltme ve kontrolleri yapmak adayın sorumluluğundadır. 

3. Adayların başvurduğu program türüne göre istenilen belgeleri başvuru sistemi “Belge Yükleme” alanından istenilen boyutta 

ve formatta yüklemesi gerekmektedir.  

• Diploma veya Mezuniyet Belgesi  

• Transkript Belgesi 

https://sbe.odu.edu.tr/
https://sbe.odu.edu.tr/files/other/Formlar/Genel_Formlar/SBE-FRM-70-Universitemiz_Bolum_Birincileri_Bavuru_Formu.pdf
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• ALES Sonuç Belgesi  

• YDS Sonuç Belgesi 

• Diğer (Özel şart olarak formasyon, 5 yıllık tecrübe vb. istenmiş ise bu alandan yüklenebilir.) 

4. Belgelerin e-devlet, e-imzalı, karekodlu veya ıslak imzalı suretleri kabul edilecek olup belgelerin açık ve net görülecek 

şekilde yüklenmesi gerekir. 

5. Başvuru esnasında sisteme yüklenecek fotoğraflar değerlendirme ve öğrenci kimlik kartı işlemlerinde kullanılacağı için 

sistemde belirtilen boyuta uygun olarak ön cepheden çekilmiş ve vesikalık/biyometrik formata uygun olmalıdır. 

(Fotoğraflar kimliklere basılacağından bu konuda özen gösterilmelidir) 

6. Adaylar, farklı aday numarası ve şifre alarak birden fazla lisansüstü programa başvuru yapabilir ancak giriş sınavı (sözlü, 

yazılı, mülakat uygulayan programlarda) aynı tarih ve saate denk gelen adaylar, bir programı tercih etmek durumundadırlar.  

7. Online başvuru formu doldurulurken alan içi, alan dışı ayrımı bulunmamakta olup ayrımlar değerlendirme jürisi tarafından 

yapılacaktır. 

8. Transkriptte 4’lük ve 100’lük sistemin birlikte bulunması halinde adayın belgedeki puanların birine göre beyan 

ettiği (sisteme girdiği) puan esas alınır. Sadece 4’lük sistemde notu bulunanların dönüşümünde Yükseköğretim 

Kurulu’nun (YÖK) “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” esas alınır.  

9. Transkript ve geçici mezuniyet belgelerindeki puanların birbirini tutmaması durumunda adayın bu iki belgeden birinden 

sisteme girmiş olduğu puan esas alınır.  

BAŞVURULARIN KONTROLÜ VE ONAYLANMASI 

1. Adayların online başvuru formunu doldurduktan sonra onaylaması gerekmektedir. Onaylanmayan başvurular, Enstitü 

tarafından görüntülenemeyeceğinden geçersiz sayılır. Enstitü tarafından başvuruların onaylanmasına kadar geçen sürede, 

adaylar başvuru üzerinde güncelleme yapabilir ancak Enstitü tarafından onaylanmış başvuru tekrar açılamaz. 

2. Aday tarafından kaydedilen başvuruların kontrolü, başvuru süresi içerisinde Enstitü tarafından yapılır.  Başvurusu uygun 

olmayan adayın başvurusu onaylanmaz.  Eksik ya da hatalı başvurular düzeltilmek üzere RET edilerek adaya iade 

edilir. Başvuruların düzeltilmek üzere iade edildiğine dair adayın başvuruda belirttiği e-posta adresine sistem tarafından 

otomatik mesaj gönderilir. RET edilerek düzeltme istenen başvurular da aday başvuru süresi içerisinde sisteme tekrar 

girerek düzeltmeleri uygular ve başvurusunu tekrar kaydeder. 

3. Başvurular ve başvuruya ilişkin düzeltmeler başvuru süresi içerisinde yapılır. Başvuruların başvuru süresi içerisinde 

düzeltilmesinden aday sorumludur. Başvuru süresinden sonra başvuru üzerinde değişiklik yapılamaz. Düzeltme istenen 

başvurularda, düzeltilmeyen başvuru onaylanmaz aday hakkını kaybeder. Bu nedenle adayların başvurularını son saatlere 

bırakmaması tavsiye edilir. Adaylara düzeltme için fazladan süre tanınamaz. 

4. Başvurusu, Enstitü tarafından onaylanmayan aday giriş sınavına (mülakat, yazılı, sözlü) giremez.  
 

SONUÇLARIN DUYURULMASI, İTİRAZ VE KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 

1. Başvuruda bulunan adayların listesi Enstitü web sayfasından ilan edilir. 

2. Başvurusu onaylanmayan adaylar ile giriş sınavına (mülakat, yazılı, sözlü) girmeyen adaylar, başarısız sayılır ve 

değerlendirmeye alınmaz. 

3. Sonuçlara itiraz, sonuçların duyurulduğu gün dahil iki (2) iş günü içerisinde dilekçe ile Enstitü e-posta adresine 

(sbe@odu.edu.tr)  yapılır. Şahsi hatalardan, eksik veya yanlış belge yüklemeden, düzeltme istendiği halde düzeltilmeyen 

başvurulardan, hatalı girilen puanlardan ve yanlış program tercihinden dolayı yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Ön 

değerlendirmeye ilişkin itirazlar Enstitü tarafından, giriş sınavına yapılan itirazlar sınav jürisi tarafından değerlendirilerek 

sonuçlandırılır. Sonuç adayın e-posta adresine gönderilir. 

4. Aday değerlendirme sonuçları ve kesin kayıtta istenecek belgeler Enstitümüz web sayfasından ilan edilir. 

5. Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan ya da kesin kayıtta Enstitüye teslim etmesi gereken belgeleri teslim etmeyen 

aday kayıt hakkını kaybeder.   

6. Asıl listeden boş kalan kontenjan sayısı kadar yedek listedeki adaylar dan ilan edilir. 

7. Başvuru ile ilgili tüm sorumluluk adayda bulunduğundan, başvuru süresinden sonra değerlendirme puanını etkileyecek 

hiçbir değişiklik yapılamaz. Başvuru üzerindeki diğer değişiklikler programı kazandığı takdirde adayın başvurusu üzerine 

yapılabilir. 

8. Enstitümüzde fotokopi hizmeti verilmediğinden, kesin kayda gelen adaylar istenen belgelerin asıllarını ve fotokopilerini 

yanlarında getirmelidirler.  

9. Kesin kayıt işlemi şahsen veya Noterden yetki verdiği (noter belgesinin aslı ve fotokopisi yanlarında bulunmalıdır) bir vekil 

tarafından gerçekleştirilebilir. Posta veya e-posta yolu ile kesin kayıt işlemleri yapılamaz. 

10. Başvuruda tercih hatası yapan, başvuru sistemine girilen verilere ait belgelerini getiremeyen, başvuru sistemi ile belgedeki 

puanlarda tutarsızlık olan, yanlış beyanda bulunanlar ile tahrifat yapanların, sınavda başarılı olsalar dahi kesin kayıtları 

yapılmaz, kayıtları yapılanların kayıtları iptal edilir. Bu durumdaki aday herhangi bir hak iddia edemez. 

11. Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerden öğrenimlerini farklı alanlarda almış olanlar ile mezuniyetini 

Üniversitemiz dışından almış adaylar için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. 

 

 

https://sbe.odu.edu.tr/
mailto:sbe@odu.edu.tr

