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2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca, ESOGÜ veya başka bir Devlet 

Üniversitesinde Araştırma Görevlisi kadrosunda olup, ESOGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği hükümlerini yerine getirerek Enstitümüzde yüksek lisans mezuniyetini hak 

edenlerin bu Yönetmelikteki doktora şartlarını sağlamaları kaydıyla ESOGÜ Fen Bilimleri 

Enstitüsünde yüksek lisans eğitimine devam ettikleri ve bitirdikleri yüksek lisans 

programının bulunduğu anabilim dalında doktora programının da bulunması durumunda, 

mezuniyetini takip eden ilk lisansüstü programlara başvuru döneminde talep etmeleri 

halinde doktora programlarına kayıtları yapılır. Araştırma Görevlileri için kullanılan 

kontenjan doktora programının genel kontenjanı dışında tutulur.  

Bu durumdaki adaylar için;  

1. Başvuru tarihi: 26 - 31 Ağustos 2022 

2. Başvuru için gerekli belgeler: 

a) Kadrosunun bulunduğu Üniversitesinden alınacak 50/d kadrosunda araştırma görevlisi olduğunu 

gösteren son on beş gün içinde alınmış yazı. 

b) Lisans ve yüksek lisans diplomaları veya e-Devletten alınacak Mezuniyet belgeleri. 

c) Lisans ve yüksek lisans transkriptleri veya diploma ekleri. 

d) Yabancı Dil Sonuç Belgesi (2022-2023 öğretim yılı güz yarıyılı öğrenci alım ilanındaki ilgili program 

için belirlenmiş asgari dil puanı sağlanmalıdır.) 

e) ALES, GRE (Quantitative) veya GMAT (Total) sınavlarından birinin Sonuç belgesi. 

f)  Vesikalık Fotoğraf. 

g) Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi. 

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

i) Öğrenci Bilgi formu (Adaya ait bilgiler doldurulup imzalı olmalıdır). 

j) ESOGÜ Lisansüstü Programlara Başvuru Süreci Aday Öğrenci Aydınlatma Metni 

k) ESOGÜ Lisansüstü Kesin Kayıt Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni  

l)  ESOGÜ Lisansüstü Kesin Kayıt Süreci Öğrenci Açık Rıza Metni (Sadece Engelli Raporu Olanlar 

isterlerse dolduracaktır)  

m) İstenen belgeler, adayın bilgileri görünecek şekilde olmalı ve birden fazla sayfadan oluşan 

belgelerin tüm sayfaları mevcut olmalıdır. 

n) İstenen bilgiler ve belgeler değerlendirme aşamasında Enstitü yetkililerince kontrol edilecektir. 

Bilgi ve belgelerin istenilen nitelikte, eksiksiz ve doğru olması gerekmektedir. Tüm bilgi ve 

belgelerin istenilen nitelikte, eksiksiz ve doğru olmasının sorumluluğu adaya aittir. 

3. Başvuru şekli ve adresi: Başvurular gerekli belgelerle birlikte 26 – 31 Ağustos 2022 tarihleri 

arasında şahsen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne yapılacaktır.  

4. Kişisel Verilerin İbrazı ve İşlenmesi: Tüm adayların başvurularının alınması, değerlendirilmesi, 

sonuçların belirlenerek ilan edilebilmesi ve kesin kayıt hakkı kazananların kayıtlarının yapılabilmesi 

için yukarıdaki bilgi ve belgelere ihtiyaç bulunmaktadır. Buna göre lisansüstü başvuruda bulunacak 

adaylar başvuruda ve kesin kayıtlarda istenen bilgi ve belgeleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu kapsamında ibraz etmeyi ve bilgilerinin söz konusu yasa kapsamında işlenmesini kendi 

rızaları ile kabul ve beyan etmiş olurlar.   

 

2022-2023 GÜZ YARIYILI  
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN KONTENJAN DIŞI  

BAŞVURU DUYURUSU 


