BAŞVURU NASIL YAPILIR
 Başvuru
tarihleri
arasında
http://ebys.ege.edu.tr/Ogrenci/Ogr0207/default.aspx?mID=0
(http://lisansustubasvuru.ege.edu.tr) linkinden Lisansüstü Başvuru Girişi ekranına ulaşarak “İlk
Giriş” butonuna basınız.
 T.C. Uyruklu adaylar, Adınızı, soyadınızı ve T.C. Kimlik Numaranızı girdikten sonra “Kimlik
Bilgilerini Getir” butonuna tuşuna basınız. Nüfus bilgileriniz otomatik olarak gelecek ve Nüfus
Bilgileri-2 kısmına elle giriş yapmanıza gerek kalmayacaktır.
 Yabancı Uyruklu adaylar, Adınızı, soyadınızı ve Yabancı Kimlik Numaranızı girdikten sonra Nüfus
Bilgileri-1’de Uyruk bilginizi girip Nüfus Bilgileri-2 kısmını doldurunuz.
 Adayların sisteme son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraflarını yüklemeleri gerekmektedir.
Vesikalık fotoğrafın yürürlükteki mevzuata uygun olması gerekmektedir.
 Karşınıza gelen ekrandaki bilgi sahalarını eksiksiz doldurduktan ve ÖNKAYIT BAŞVURUMU
KAYDET butonuna bastıktan sonra ekranda bilgilerinizle birlikte, aday numaranızı ve şifrenizi
göreceksiniz. Aday numaranızı ve şifrenizi lütfen saklayınız ve “Bu Sayfayı Yazdır” butonu ile
Başvuru Formunun çıktısını alınız. Başvuru Formu imzalanarak başvuru için gerekli diğer belgeler ile
birlikte Enstitümüze teslim edilecektir.
 İki tane tek disiplinli iki tane disiplinler arası program olmak üzere en fazla 4 programa

başvuru yapılabilir. Aynı anabilim dalında tezsiz programlar dışından birden fazla programa
başvuru yapılamaz.
 İkinci bir programa başvuru için Lisansüstü Başvuru Girişi ekranında Aday numaranızı ve şifrenizi
girip “Giriş” butonu kullanılarak ulaşılan sayfada “Başvurulan Program Bilgileri” kısmında “yeni bir
başvuruda bulunmak istiyorum” kutucuğuna basınız. Sistem size yeni bir aday numarası ve şifresi
verecektir.
 Aday numaranız ya da numaralarınızı aldıktan sonra, imzalı başvuru formu çıktısı/ çıktılarınızı alarak
gerekli belgeler ile birlikte BAŞVURU TARİHLERİ SÜRESİNCE Enstitü Öğrenci İşlerine
başvurmanız ve sınava giriş belgenizi almanız gerekmektedir.
 Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra Enstitümüzden aldığınız sınava giriş belgesi ve kimlik
belgeniz ile birlikte belirtilen tarihte ve yerde mülakata ve/veya yazılı bilimsel değerlendirmeye
girebilirsiniz. Ancak Yabancı Dil Sınavları (Türkçe ve/veya İngizce)’ndan başarısız olan adaylar
mülakata ve/veya yazılı bilimsel değerlendirmeye giremez.
 Lisansüstü Başvuru Girişi ekranda aday numaranızı ve şifrenizi girerek, gelen ekranın üst kısmında
yer alan “Sınav Yer ve Sonuçları” sekmesini kullanarak mülakat ve/veya yazılı bilimsel değerlendirme
yeri ve saati hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca sonuçları da bu sayfada açıklanacaktır.
!!!! Başvurulan Program Bilgileri (Anabilim Dalı-Bilim Dalı-Program)nin hatalı girilmesi
durumunda aday tekrar numara alır, Enstitü personeli tarafından düzeltme yapılamamaktadır.
AÇIKLAMALAR ve UYARILAR

Yabancı Dil Sınavı (İngilizce)’na girecek adayların 22 Mayıs 2017- 02 Haziran 2017 ( saat
16:30' a kadar) tarihleri arasında Enstitüden alınan Başvuru Belgesi ve Ziraat Bankası Ege Tıp
Şubesi (TR 96 0001 0014 4607 2168 9350 44 ) IBAN numarasına yatırılan sınav ücretinin (50
TL) dekontu ile birlikte Yabancı Diller Yüksekokulu’na müracaat etmeleri gerekmektedir.
2) Türkçe Sınavına girecek yabancı uyruklu adayların 02 Haziran 2017 mesai bitimine kadar
1)

3)

4)

Enstitüden alacakları ön kayıt belgeleri ile birlikte Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’ne
başvurmaları gerekmektedir.
Başvuru için gerekli belgelerin resmi onaylı suretleri yok ise belgenin aslı gösterilerek fotokopisi
Enstitü tarafından onaylanır. Kesin kayıt esnasında başvuruda kullanılan evrakların asıllarının
getirilmesi gerekmektedir.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan TC. ve KKTC uyruklu adaylardan
başvuru esnasında diğer koşulları sağladığı halde denklik belgesi olmayanların başvurusu
kabul edilir. Ancak kayıt hakkı kazanan adaylar şartlı kaydedilir. Şartlı kaydedilen adayların
yurt dışından aldıkları lisans ve/veya yüksek lisans diplomalarının YÖK tarafından
onaylanması halinde kesin kayıtları yapılır.
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5)

6)
7)

Lisansüstü programlara başvuruda bulunan lisans ve yüksek lisans programı mezunlarının öğrenim
gördükleri kurumlardan aldıkları transkriptte 100’lük sistemde not ortalaması belirtilmemiş ise;
a) Adayın mezuniyet dönemine ait olmak şartıyla ilgili kurum tarafından onaylı bir 100’lük sistem
dönüşüm çizelgesi kabul edilir.
b) Transkriptte farklı sistemlere göre verilmiş notların 100’lük sisteme göre tarif aralığı olması
durumunda, aralığın alt sınırı başlangıç değeri kabul edilerek 100’lük sisteme dönüştürülür.
c) Yukarıda belirtilen belgelerin bulunmaması halinde, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) “4’lük
Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” çizelgesi kullanılır.
d) Lisansüstü programlara başvuruda bulunan lisans ve yüksek lisans programı mezunlarının 20’lik ve
5’lik sistemdeki mezuniyet notları için Ege Üniversitesi not dönüşüm tablosu kullanılır
ALES sınav sonuçları yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.
KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL sınav sonuçları yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle
geçerlidir.

8)

Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt
yaptırılamaz ve devam edilemez.

9)

Lisansüstü programlara başvuru ve kayıt kabul işlemlerinde EÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği hükümleri uygulanır Bu hükümlerde yer almayan durumlarda Yüksek Öğretim Kurulu
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve kararları, EÜ Senatosu kararları ve Enstitümüz
Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge verenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında yasal işlem
uygulanır.
Kesin kayıt hakkı kazanan Yabancı Uyruklu adayların mezuniyet evrakları sorgulanmak üzere YÖK’e
gönderilecek olup Üniversitesi tanınmayan adayların şartlı kayıtları iptal edilir.
EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönergesi Madde 6-(2) hükmüne göre
başvuru aşamasında dönem sonunda mezun olabilecek durumda olan adaylardan diploma veya
mezuniyet belgesine sahip olma koşulu aranmayacaktır.
Posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.
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