
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

Enstitümüz İletişim Bilgileri İçin Tıkayınız. 

NOT: Pandeminin seyri ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun olası kararları neticesinde Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ilan ve sınav süreçlerine 

ilişkin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Olası bir değişiklik durumunda Enstitümüz web sayfasından duyurusu yapılacaktır. 

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
(Okumadan Başvuru Yapmayınız) 

 

Şahsen, posta veya e-posta yolu ile; Yabancı uyruklu kontenjanı, yatay geçiş kontenjanı, programlar arası 

geçiş ve bölüm birincisi kontenjanlarına başvuru yapılabilir. 

Online olarak; T.C. uyruklu olup tezli ve tezsiz lisansüstü kontenjanlarına başvuru yapılabilir. 

Başvuru sisteminde adaylardan belge yüklenmesi istenmez. Adayın, istenilen puan/notlara göre beyanı 

esas alınarak ön başvurusu alınır. Başvurduğu programı kazanan adaylardan başvuru sistemine girmiş 

olduğu puan/notları gösterir belge/belgeler istenir. Beyan edilen puan/notlar ile teslim edilen 

belgelerdeki puan/notların farklılık göstermesi durumunda adayın kesin kayıt işlemleri iptal edilir. 

Aday kayıt hakkını kaybeder. Böyle bir durumun yaşamaması adına adaylar, belgelerinde görünen 

puan/notları başvuru sistemine tam ve doğru şekilde girdiğinden emin olmalıdır. 

Adayın, online başvuru sonrası “Lisansüstü Ön Kayıt Başvuru Formunun” bir kopyasını bilgisayarına 

indirmesi ve/veya yazdırması gerekir. Bu form olmaksızın, sistem kaynaklı bir problem yaşadığını ileri 

süren adayın itirazı dikkate alınmaz.  

Online sistemde yapılan hatalı başvurular başvuru süresi içinde olmak ve Enstitümüzle iletişime geçilmek 

kaydıyla, hatalı başvurusu düzeltilmek üzere adaya iade edilebilir. Başvuru süresinin sonunda başvuru 

sistemine müdahale edilemez. 

Giriş sınavı (yazılı, sözlü, mülakat) sonucu başvuru sistemine girildiğinden Enstitümüzce ilan 

edilmeyecek olup sınava girilen salon/sınıflarda görülebilecektir.  

Online başvurunun doğru bir şekilde yapılmasından ve başvuru süresi içerisinde başvuru durumunun 

öğrenilmesinden aday sorumludur.  

Başvuru sürecinde, Enstitümüze telefonla ulaşamayan adayların, Enstitümüz e-posta adresini 

kullanmaları (adı, soyadı, başvurduğu program, açıklayıcı/anlaşılır bilgi ile) tavsiye edilir. 

KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI: 

Kontenjan Tablosu İçin Tıklayınız. 

Başvuru Koşulları ve Giriş Sınavı Bilgilerini Öğrenmek İçin Tıklayınız. 

BAŞVURU FORMLARI: (Başvuru yaptığınızda başvuru koşullarını okuduğunuzu beyan etmiş sayılırsınız) 

Online Başvuru Formu (17-19 Ocak 2022 saat: 17:00’a kadar) 

Yabancı Uyruklu Aday Başvuru Formu (Şahsen, posta veya e-posta) 

Yatay Geçiş Başvuru Formu (Şahsen, posta veya e-posta) 

Üniversitemiz Bölüm Birincileri Başvuru Formu (Şahsen, posta veya e-posta) 

Tezsiz Programdan Tezli Programa Geçiş Başvuru Formu (Şahsen, posta veya e-posta) 

EKLER: 

ALES Eşdeğerlik Tablosu 

YÖK Not Dönüşüm Tablosu (4’lük sistemden 100’lük sisteme) 

YDS Eşdeğerlik Tablosu  

 

https://sbe.odu.edu.tr/Page/151/iletisim_bilgileri
https://sbe.odu.edu.tr/files/other/Egitim_Ogretim/2020_2021_Akademik_Yili/Bahar/Basvuru-Ilan-Liste-Duyuru/Ilan/Bahar_Yaryl_Kontenjan.pdf
https://sbe.odu.edu.tr/files/other/Egitim_Ogretim/2020_2021_Akademik_Yili/Bahar/Basvuru-Ilan-Liste-Duyuru/Ilan/Bavuru_Koullar_2022-Bahar.pdf
https://sbe.odu.edu.tr/files/other/Egitim_Ogretim/2020_2021_Akademik_Yili/Bahar/Basvuru-Ilan-Liste-Duyuru/Ilan/Hata.pdf
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
https://sbe.odu.edu.tr/files/other/Formlar/Genel_Formlar/SBE-FRM-70-Universitemiz_Bolum_Birincileri_Bavuru_Formu2.pdf
https://sbe.odu.edu.tr/files/other/Formlar/Genel_Formlar/SBE-FRM-69-Enstitumuz_Tezsiz_Programlardan_Tezli_Programlara_Geci_Bavuru_Formu.pdf
https://sbe.odu.edu.tr/files/other/Mevzuat/ALES_EderlikGRE-GMAT_Tablosu.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/personel_dairesi/4_luk_sistem_100.pdf
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/GENEL/esdegerlikdokuman06042021.pdf

