
 
T.C. 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  
 

Lisansüstü Programlar İçin Başvuru Kılavuzu 

Başvuru sırasında hata yapmadan sorunsuz olarak başvurunuzu tamamlamak için 
kılavuzu sonuna kadar dikkatlice inceleyeniz. Sisteme giriş ve başvuru sırasında 

buradaki açıklamaları rehber olarak kullanınız. 

 

1. Adım: Enstitü Başvuru Sistemine 
giriş yapmak için Sosyal Bilimler 

Enstitüsü’ne tıklayarak giriş yapınız.  
 

https://enstitubasvuru.ogu.edu.tr/Ba
svuru/Enstitu/sosyal-bilimler-

enstitusu/Donemler 
 

 

 
2. Adım: “Başvuru yapmak için giriş 
yapınız”a tıklayarak başvuru işlemini 

başlatınız. 

 
3. Adım: İlk defa başvuru sistemini 

kullanıyorsanız Hesap Oluştura 
tıklayarak giriş yapınız. 

 

https://enstitubasvuru.ogu.edu.tr/Basvuru/Enstitu/sosyal-bilimler-enstitusu/Donemler
https://enstitubasvuru.ogu.edu.tr/Basvuru/Enstitu/sosyal-bilimler-enstitusu/Donemler
https://enstitubasvuru.ogu.edu.tr/Basvuru/Enstitu/sosyal-bilimler-enstitusu/Donemler


4. Adım: İstenen bilgileri doğru 

olarak giriniz Hesap Oluştura 
tıklayarak başvuru hesabınızı 

oluşturunuz. 

 
5. Adım: e-posta hesabınıza gelen 

(Parola oluşturma bağlantınız) 
linkine tıklayarak hesabınızı 

doğrulayınız. 

 
6. Adım: Parola (şifre)nizi 

oluşturmak için e-posta adresinizi ve 
kullanmak istediğiniz şifrenizi girerek 
Parola Oluştura tıklayınız. Parolanız 

başarıyla oluşturulmuşsa Giriş 
yapmak için tıklayınız ve başvuru 

işlemlerine geçiniz. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
7. Adım: Başvuru yapabilmeniz için 

Nüfus bilgilerinizle kimliğinizi 
doğrulamanız gerekir.  İstenen 
kimlik bilgilerinizi girerek Kimlik 

Doğrulaya tıklayarak onaylayınız. 
Aksi halde başvuruda 

bulunamazsınız. 
 
 
 
  



8. Adım: Sosyal Bilimler 

Enstitüsü’ne tıklayarak giriş yapınız. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Adım: Başvuru yapmak 

istediğiniz (Tezli Yüksek Lisans, 
Doktora, Bütünleşik Doktora,Tezsiz 

Yüksek Lisans) Programlarından 
birine tıklayarak giriş yapınız. 

*Bu programların ön 
başvurularında en fazla 1 (bir) 

başvuruda bulunabilirsiniz. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
10. Adım: Başvuru yapmak 

istediğiniz Anabilim Dalına tıklayarak 
giriş yapınız. 

 



11. Adım: Başvuru yapmak 

istediğiniz Anabilim Dalının/Bilim 
Dalının başvuru koşullarını görmek 
için Detay’a tıklayarak giriş yapınız. 

 
12. Adım: Başvuru koşullarını 

(Genel Koşullar, Mezuniyet 
Koşulları, Mezuniyet Alanları) 
sağladığınızdan emin olunuz. 

Başvuru koşullarını sağlamıyorsanız 
seçtiğiniz Anabilim Dalı/Bilim Dalına 

müracaat yapamazsınız. 
Alan dışı (ayrı çıkışlı) olarak 

tanımlanan alanlarda “Bilimsel 
Hazırlık” programı zorunludur. 

 
 
 
 
 

 
13. Adım: Başvuru koşullarını 

sağladığınız Anabilim Dalının/Bilim 
Dalına başvuru yapmak için 
karşısında yer alan Başvura 

tıklayarak giriş yapınız. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

14. Adım: Mezuniyet bilgilerinizi 

yüklemek için YÖK’den Mezun 
Bilgisi Getire tıklayarak bilgi aktarımı 

yapınız. 
Veri aktarımında sorun yaşanırsa 

“Mezuniyet bilgilerini kendim girmek 
istiyorum” seçerek kendiniz giriş 

yapınız. 
Bilgileri kendiniz girmeniz 

durumunda sorumluluk tamamen 
size aittir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

15. Adım: ALES bilgilerinizi 

yüklemek için ÖSYM’den Ales 
Sonucu Getire tıklayarak bilgi 

aktarımı yapınız. 
Veri aktarımında sorun yaşanırsa 

bilgileri kendiniz giriniz. 
 

Bilgileri kendiniz girmeniz 
durumunda sorumluluk tamamen 

size aittir. 
Dikkat: Ales Sınav Sonuç Kontrol 

Kodu girmeniz gerekir 

 



16. Adım: Dil bilgilerinizi yüklemek 

için ÖSYM’den Dil Sonucu Getire 
tıklayarak bilgi aktarımı yapınız. 

Veri aktarımında sorun yaşanırsa 
bilgileri kendiniz giriniz. 

 
Bilgileri kendiniz girmeniz 

durumunda sorumluluk tamamen 
size aittir. 

 
 

 
17. Adım: Sadece Esogü’de 

Araştırma Görevlisi olanlar 
işaretlemelidir. 

 
 

 
18. Adım: Zorunlu evraklarda “Türk 

Uyruklu” olarak başvuranların 

fotoğraf ve askerlik durum belgesini 
(erkekler için), “Yabancı Uyruklu” 

olarak başvuranların ise fotoğraf, 
diploma(mezuniyet belgesi) ve 

trankript yüklenmesi zorunludur. 
Hatalı evrak yüklenmesi halinde 

başvurunuz enstitü 
değerlendirmesinde iptal edilecektir. 
Sisteme girilen tüm bilgi ve yüklenen 

belgelerin doğruluk ve 
okunabilirliğinin sorumluluğu adaya 

aittir.  

19. Adım: Başvuru için kullandığınız 

bilgi ve belgelerin doğruluğunu 
onaylayarak Başvurunuzu; 
Taslak Olarak Kaydet ile 

sonuçlandırabilir ve daha sonra 
tekrar düzeltmeler yapabilirsiniz. 

 



20. Adım: Başvuru için kullandığınız 

bilgi ve belgelerin doğruluğunu 
kontrol ederek Başvurunuzu; 

Başvuruyu Tamamla ile 
sonuçlandırarak başvurunuzu 

kesinleştiriniz. Başvurunuz 
kesinleştikten sonra herhangi bir 

düzeltme yapılamaz. 

 
 

Başvurunuzu Başvuruyu Tamamla ile sonuçlandırdıktan sonra başvurunuz 
kesinleşmiş olacaktır. Bununla birlikte sistem tarafından e-posta adresinize bilgi 

mesajı gönderilecektir. Bu e-posta bilgi amaçlı olup kesinlikle cevaplandırmayınız. 

 
Dikkat! 

E-Başvuru Sistemine sosbilen.ogu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
 

Başvuru esnasında yaşadığınız sorunları sosbilenst@tm.ogu.edu.tr adresine  
mail yoluyla iletebilirsiniz. 

 

 

https://sosbilen.ogu.edu.tr/
mailto:sosbilenst@tm.ogu.edu.tr

