
ADAYLARIN BAŞVURULARDA DİKKAT ETMELERİ GEREKLİ HUSUSLAR 

1. Tüm başvuru işlemleri online olarak gerçekleştirilecektir. 

2. Başvuru sistemi 2 Ocak 2023 tarihinde saat 09:00'da açılacak, 13 Ocak 2023  tarihi saat 

17:00’ da kapanacaktır. Sistem 17:00’ da kapanacağından başvurunuzun yarım 

kalmaması adına onaya gönderme işleminin 17 :00’dan önce yapılması gerekmektedir. 

3. Yüksek Lisans programlarına başvuru aşamasında kesin kayıt tarihine kadar mezun 

olabilecek durumda olan adaylardan diploma veya mezuniyet belgesine sahip olma 

koşulu aranmayacaktır. Doktora programlarına başvuru aşamasında diploma veya 

mezuniyet belgesine sahip olma şartı aranmaktadır. 

4. a) Lisansüstü programlara başvuruda bulunan lisans ve yüksek lisans programı 

mezunlarının öğrenim gördükleri kurumlardan aldıkları transkriptte 100’lük sistemde 

not ortalaması belirtilmemiş ise;Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) “4’lük Sistemdeki 

Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” çizelgesi kullanılır. 

b) 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. 

5.  ALES sonuçları sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle 

geçerlidir. 

6. YDS, e-YDS, YÖKDİL sınav sonuçları yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle 

geçerlidir. 

7. Yüz yüze yapılan Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksek Lisans 

Yabancı Dil Muafiyet Sınavı sonuçları 3 yıl süreyle geçerlidir. 05.08.2021 tarihli 

Senato kararı gereği;2021 yılında online yapılan E.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu 

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavlarının sonuçları yalnızca 2021 yılı içinde yapılan yüksek 

lisans başvuruları için kullanılabilmektedir. 

 Doktora başvurularında Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun 

yaptığı  Yüksek Lisans Yabancı Dil Muafiyet Sınavı geçersizdir. Başvuru yapıp 

mülakata girmiş dahi olsanız başvurunuz geçersiz sayılır. 

8. Adaylar aynı anda 1 tek disiplinli lisansüstü program, 1 çok disiplinli lisansüstü program 

ve bir de Tezsiz yüksek lisans programına  başvuru yapabilir. 

9. Yabancı uyruklu veya lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında 

tamamlayan T.C. uyruklu adaylar; Türkçe Öğretim Merkezleri (TÖMER) den en az “C” 

(Türkçesi Yeterli) düzeyde puanı olan adaylar veya Lisans veya yüksek lisans eğitimini 

Türkçe dilde yaptığını gösterir belgesi olan adaylar  veya TDAE-Türkçe Öğretim 

Birimin tarafından yapılan Türkçe Sınavından en az 70 puanı olan adaylar başvuru 

yapabilir. 

10. Yurt dışındaki kurumlardan mezun olan adayların, Yurt dışında öğrenim gördüğü 

kurumun tanınıp tanınmadığına dair Yükseköğretim Kurumundan alınan tanınma 

belgesini, başvuru esnasında çevrimiçi başvuru sistemine yüklenmesi gerekir. Tanınma 

belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına görüş sorulacaktır. 

11. Lisansüstü programlara başvuru ve kayıt kabul işlemlerinde E.Ü. Lisansüstü Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu hükümlerde yer almayan durumlarda 



Yüksek Öğretim Kurulu   Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve kararları, E.Ü. 

Senatosu kararları ve Enstitümüz Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

12. Adayların bilgilerinin eksiksiz ve doğru girilmesinden adayların kendileri 

sorumluluğunda olduğundan gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge yükleyenlerin 

kayıtları iptal edilir ve haklarında yasal işlem uygulanır. 

13. Programlara özgü özel koşullar kontenjan tablosunda belirtilmiştir.  

14. Başvuru için; http://adayogrenci.ege.edu.tr adresinden sisteme giriş yapılmalıdır. 

Sisteme giriş yaptıktan sonra hangi belgelerin yükleneceği, hangi bilgilerin e-devlet ve 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı sistemleri üzerinden çekileceği, ilgili sistem 

tarafından adım adım yönlendirilecektir.  

15. Başvurusu esnasında karşılaşılabilecek teknik aksaklıklar ve sorunlarla ilgili olarak 

“Başvuru Anlatım Kılavuzu”na bakılması gerekmektedir. 

Yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakata girmeyen veya yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya 

mülakat puanı yüksek lisans programları için 50’nin altında, doktora programları için 60’ın altında 

olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve adaylar başarısız sayılır. Yazılı bilimsel 

değerlendirme sonuçlarını ilgili anabilim dalı adaya duyurmakla yükümlüdür. 

Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel 

değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya 

başarısız olan aday mülakata alınmaz. 

 


