
 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 
2020-2021 Güz Yarıyılı Araştırma Görevlileri için Doktora 

Programları Ek Başvuruları 
 

Yükseköğretim Kurulunun 02.09.2020 tarih ve E.54455 sayılı yazısındaki Kararına göre; 

1. 2547 Sayılı Kanunun 50/d Maddesi uyarınca araştırma görevlisi kadrosunda olup yüksek 

lisans eğitimine devam edenlerden, 

a) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 

hükümlerini yerine getirerek mezuniyeti hak edenlerin söz konusu Yönetmelikteki 

doktora şartlarını sağlamaları kaydıyla yüksek lisans eğitimine devam ettikleri ve 

bitirdikleri yüksek lisans programının bulunduğu anabilim dalında doktora programı da 

mevcut ise, yüksek lisans mezuniyetini takip eden ilk lisansüstü programlara başvuru 

döneminde talep etmeleri halinde doktora kayıtları yapılacaktır. (Bu durumdaki 

araştırma görevlileri için kullanılan doktora kontenjanı genel kontenjan dışındadır.) 

b) Yaşanan küresel salgın nedeniyle anılan yönetmelikte yer alan doktora başvuru ve 

kabul şartları arasında yer alan Yabancı Dil puanı belgesinin süresi bitenlerin yüksek 

lisans programına kayıt yaptırdıkları dönemde ibraz etmiş olduğu puanların kullanılarak 

şartlı kayıtlarının yapılmasına ancak söz konusu araştırma görevlilerinin ÖSYM'nin 27 

Eylül 2020 tarihli YDS sınav sonucunu açıklamasından itibaren 5 gün içinde mesai 

bitimine kadar Enstitümüze belgelerini ibraz etmesi gerekir. Bu belgeleri belirlenen 

tarihe kadar ibraz etmeyenlerin söz konusu yönetmelikteki kayıt şartlarını 

sağlamadığından kayıt işlemleri iptal edilecektir. 



2. Bu durumdaki araştırma görevlisi adaylarının Enstitümüzden mezun oldukları yüksek 

lisans programının doktora programına başvuru ve kayıtları için takvim aşağıdaki gibidir. 

2020-2021 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN DOKTORA 

PROGRAMINA EK BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ 

Başvuru Tarihi 30 Eylül-2 Ekim 2020 (Başlanğıç 30 Eylül, 

saat 08.30-Bitiş 2 Ekim Saat 23.59) 

Başvuru Sonuçlarının Duyurulması 5 Ekim 2020 saat 08.30 

Öğrenci Kayıtları 5 Ekim 2020 Saat 18.30’a kadar 

 

3. Bu durumdaki araştırma görevlisi adayların belirtilen başvuru tarihlerinde aşağıdaki 

belgelerle uzaktan başvurusu alınacak olup, adayların söz konusu belgeleri okunaklı ve 

imzalı olarak Enstitümüzünsosbilenst@ogu.edu.tr e posta adresine göndermeleri 

gerekmektedir. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler (İmzalı ve pdf formatında olmalıdır) 

1. Kadrosunun bulunduğu Üniversitesinden alınacak 50/d kadrosunda araştırma görevlisi 

olduğunu gösteren belge. 

2. Lisans ve yüksek lisans diploması veya e-Devletten alınacak Mezuniyet belgesi. 

3. Lisans ve yüksek lisans transkriptleri (Transkript yerine Diploma Eki kabul 

edilmeyecektir). 

4. Yabancı Dil Sonuç Belgesi, 

mailto:sosbilenst@ogu.edu.tr


      (2020-2021 güz yarıyılı öğrenci alım ilanındaki her bir program için belirlenmiş asgari dil 

puanı sağlanmalıdır.) 

5. ALES Sonuç Belgesi. 

6. Vesikalık Fotoğraf (jpg formatında son 6 ay içerisinde çekilmiş). 

7. Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi. 

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

 


