
YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN  

2021-2022 EĞİTİM‒ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARININ 

KONTENJANLARI, PROGRAMLARA BAŞVURU, KAYIT TARİHLERİ VE KABUL KOŞULLARI 

 

PROGRAMLARA BAŞVURU TARİHLERİ : 05 Temmuz- 30 Temmuz 2021 

PROGRAMLARA KABULLERİN İLANI : 13 Ağustos 2021 

KESİN KAYIT TARİHLERİ : 16-20 Ağustos 2021 

YEDEK KAYIT TARİHLERİ : 23 Ağustos-03 Eylül 2021 

KAYIT YENİLEME/KAYIT ONAYI TARİHLERİ : 27 Eylül-01 Ekim 2021 

DERSLERİN BAŞLANGICI : 04 Ekim 2021 

BAŞVURU YÖNTEMİ: 

1- Yabancı uyruklu adaylar başvurularını 05 Temmuz- 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin basvuruyld.anadolu.edu.tr adresinden yapacaklardır.  

2- Adayların başvuru yapabilmesi için öncelikle sisteme “Üye Ol” linkini kullanarak sadece bir kez üye olması gerekmektedir. Daha sonra adaylar, Yabancı Kimlik No/Pasaport 

No/İkamet Tezkere No ile giriş yaparak kendilerini tanımlayacak ve sistem tarafından yönlendirilerek başvurularını gerçekleştireceklerdir. 

3- Her program için T.C. ve Yabancı Uyruklu olmak üzere iki ayrı tipte kontenjan açılmıştır. Bu yüzden adayların, istediği kontenjana başvurabilmesi için uygun programı 

seçmeleri gerekmektedir. Örneğin; Sınıf Eğitimi Programı için adayların Yabancı uyruklu kontenjanına başvurmak için Sınıf Eğitimi (Yabancı Uyruklu) kısmını seçmeleri 

gerekmektedir. Kendi uyruğu dışında yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

4- Lisansüstü programlara başvuru yapan tüm yabancı uyruklu adaylar başvuru programındaki ilgili bölüme 2 adet “Referans Mektubunu” yükleyeceklerdir. Referans mektubunu 

yüklemeyen adayların başvurusu dikkate alınmayacaktır. 

5- Her aday, kesin kaydı sadece bir programa yapılmak koşuluyla ilgili Enstitüde iki ayrı programa başvuru gerçekleştirebilecektir. Ancak Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek 

Lisans Programlarında tüm enstitüleri kapsayacak şekilde, sadece bir programa başvuru yapılabilecektir. 

6- Başvuru sırasında bilgilerini yanlış beyan eden adayların, kayıt hakkı kazansalar bile başvuruları iptal edilecektir. 

7- Başvuru sonuçları ilgili Enstitünün web adresindeki duyurular kısmında ilan edilecektir. Kayıt yapmaya hak kazanan adaylar, başvuru sırasında beyan ettikleri bilgileri 

kanıtlamak üzere başvuru sırasında yüklenen belgeleri ilgili Enstitü adresine ulaştırdıkları takdirde kayıtları kabul edilecektir. 

8- Başvurular ilgili Enstitü Müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir. 

 

Enstitü Adresleri- Web Adresleri: 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 26470 Tepebaşı / ESKİŞEHİR- http://ebe.anadolu.edu.tr 
Güzel Sanatlar Enstitüsü: Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü 26470 Tepebaşı / ESKİŞEHİR- http://gse.anadolu.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü: Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 26470 Tepebaşı / ESKİŞEHİR- https://sbe.anadolu.edu.tr/tr 

Sosyal Bilimler Ensitüsü: Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 26470 Tepebaşı / ESKİŞEHİR- http://www.sosbilens.anadolu.edu.tr/ 

https://basvuruyld.anadolu.edu.tr/
http://ebe.anadolu.edu.tr/
https://gse.anadolu.edu.tr/
mailto:sagens@anadolu.edu.tr


BAŞVURU VE KABUL 

1- Lisansüstü program başvurularında değerlendirme Genel Not Ortalamasına göre yapılacaktır (Güzel Sanatlar Enstitüsü Programları Hariç). 

Başarı sıralamasında, “Genel Not Ortalamaları” 100 üzerinden değerlendirilecektir. Öğrencinin eğitim gördüğü sistem 100’lük ise 100’lük, 4’lük ise 4’lük notunun girişini 

yapması gerekmektedir. Hem 100’lük hem de dörtlük sistemde “Not Durum Belgesi” bulunan aday, 4’lük sistemdeki “Genel Not Ortalaması”nı sisteme girmek zorundadır. 

“Genel Not Ortalaması” farklı bir tabana göre hesaplanmış adayların, “Genel Not Ortalamaları”nın 100 üzerinden karşılığı, Anadolu Üniversitesi tarafından hesaplanacak 

olup konuyla ilgili olarak alınan Senato Kararına https://www.anadolu.edu.tr/ogrenci-isleri/orgun-bilgi-ve-belgeler/senato-ve-yonetim-kurulu-kararlari/turk-ve-kibris-

universiteleri-not-karsiliklari ve https://www.anadolu.edu.tr/ogrenci-isleri/orgun-bilgi-ve-belgeler/senato-ve-yonetim-kurulu-kararlari/yabanci-universiteler-not-karsiliklari 

bağlantılarından ulaşılabilir. Değerlendirmede başarı sıralaması; en yüksek puandan, en düşük puana doğru yapılacaktır. Sıralamada puanların eşit olması durumunda lisans 

diploma notu yüksek olan adaya, burada da eşitlik olması durumunda yaşça küçük olan adaya öncelik verilecektir. 

 

2- Güzel Sanatlar Enstitüsü yüksek lisans ve sanatta yeterlik programı başvurularında yapılacak yetenek sınavından en az 60 puan alınması gerekmektedir. Güzel Sanatlar 

Enstitüsü’ne bağlı anasanat dallarında sınavlar, portfolyo incelemesi ve/veya sanatsal uygulamalar ve mülakat şeklinde yapılır. Uygulama sınavlarının zamanı ve şekli ile 

ilgili ayrıntılı bilgiler, anasanat dalı başkanlıklarından alınabilir. Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı anasanat dallarında adayların başarı notu; lisans ortalamasının %40’ı ve 

“Yetenek Sınavı” sonucunun %60’ı alınarak hesaplanır. “Yetenek Sınavı”nda başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 60 puan alınması zorunludur. 

  

3- Adayların Doktora/Sanatta Yeterlik programlarına ve yabancı dilde eğitim yapılan Yüksek Lisans programlarına başlayabilmek için yabancı dil puanını belgelemeleri 

gerekmektedir. 

a) Doktora/Sanatta Yeterlik Programına başlayabilmek için adayların, ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir.  

b) Yabancı dilde eğitim yapan (bilim alanı yabancı dil olan programlar dışında) lisansüstü programlara başlayabilmek için adayların, öğrenim göreceği yabancı dilde 

ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın 

eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir. 

c) Yüksek lisans ve doktora bilim alanı yabancı dil olan alanlara başvuran adayların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği 

kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri puan almış olmaları gerekir. 

 

4- Programa kabul edilen ancak Yabancı Dil Yeterliğini sağlayamayan adaylar Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Anadolu Üniversitesi Lisansüstü 

Programlarına Uluslararası Öğrenci Kabulü Esaslarına uygun olarak Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde yabancı dil eğitimi alır. 

 

5- Eğitim dili Türkçe olan programlara kabul edilen yabancı uyruklu adayların programa başlayabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu 

(ADP) seviye karşılığı; (C1) düzeyinde puan aldıklarını belgelemeleri veya Anadolu TÖMER tarafından yapılacak olan Türkçe Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavlarından 

yeterli puanı almaları gerekir. “Düzey Belirleme Sınavı” ndan 70 puan ve üzeri puan alan öğrenci “Yeterlik Sınavı” na alınır. “Yeterlik Sınavı”ndan 100 puan üzerinden en 

az 70 puan alan öğrencinin Türkçesi başvurduğu lisansüstü program için yeterli kabul edilir. Eğitim dili Türkçe olan lisans programlarından mezun olan yabancı uyrukluların 

Türkçesi yeterli sayılır. Programa kabul edilen ancak Türkçe dil yeterliğini sağlayamayan adaylar Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Anadolu 

Üniversitesi Lisansüstü Programlarına Uluslararası Öğrenci Kabulü Esaslarına uygun olarak Anadolu TÖMER’de Türkçe eğitimi alır. 

https://www.anadolu.edu.tr/ogrenci-isleri/orgun-bilgi-ve-belgeler/senato-ve-yonetim-kurulu-kararlari/turk-ve-kibris-universiteleri-not-karsiliklari
https://www.anadolu.edu.tr/ogrenci-isleri/orgun-bilgi-ve-belgeler/senato-ve-yonetim-kurulu-kararlari/turk-ve-kibris-universiteleri-not-karsiliklari
https://www.anadolu.edu.tr/ogrenci-isleri/orgun-bilgi-ve-belgeler/senato-ve-yonetim-kurulu-kararlari/yabanci-universiteler-not-karsiliklari


Başvuruda Yüklenecek Belgeler: 

a) Yüksek lisans programına ve lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adaylar için lisans; yüksek lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programına 

başvuran adaylar için ise yüksek lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe 

tercümeleri 

b) Yüksek lisans programına ve lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adaylar için lisans; yüksek lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programına 

başvuranlar için yüksek lisans diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri  

c) Türkçe eğitim yapan programlara başvurularda Türkçe Yeterlik Belgesi (varsa) 

d) Doktora/Sanatta Yeterlik programlarına ve yabancı dilde eğitim yapan yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil sınav sonuç belgesi (varsa) 

e) Türkçe ya da İngilizce olarak yazılmış 2 (iki) adet Referans Mektubu 

f) Fotoğraf, 

g) Pasaport Fotokopisi,  

 

KAYIT SÜRECİ: 

Başvuruları uygun görülen adaylara Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından Kabul/Şartlı Kabul Mektubu gönderilecek ve kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmaları istenecektir. 

Adayların kayıtla ilgili bilgileri enstitü web sayfalarından takip etmeleri gerekmektedir. Kayıtlar Enstitü öğrenci işleri tarafından kontrol edilerek onay verilecektir. Onay 

sürecinin “basvuruyld.anadolu.edu.tr” adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belgelerin renkli fotokopisi ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı 

Türkçe tercümeleri, ekle sil haftası sonuna kadar Enstitü öğrenci işlerine teslim edilmek zorundadır. Teslim etmeyenlerin kayıtları silinecektir.   

 

Kayıt için istenen belgeleri eksik/yanlış beyanı olan adayların kaydı yapılmayacaktır. Kayıtlardan sonra yanlış beyanda bulundukları görülen öğrencilerin kayıtları iptal 

edilecektir. 

 

Programa kaydını tamamlayan öğrencilerin 27 Eylül-01 Ekim 2021 kayıt yenileme tarihleri arasında alacağı dersleri seçip kayıt danışmanına onaylatması gerekmektedir. Aksi 

hâlde eksik işlem olması nedeniyle kayıt yapılmamış kabul edilecektir. 


