
ADAYLARIN BAŞVURULARDA DİKKAT ETMELERİ GEREKLİ HUSUSLAR 

 

1. Tüm başvuru işlemleri online olarak gerçekleştirilecektir. 
2. Lisansüstü programlara başvuru aşamasında kesin kayıt tarihine kadar mezun 

olabilecek durumda olan adaylardan diploma veya mezuniyet belgesine sahip olma 
koşulu aranmayacaktır.  

3. 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. 
4.  ALES sonuçları sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle 

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

geçerlidir. 
6. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksek Lisans Yabancı Dil Muafiyet 

Sınavı sonuçları 3 yıl süreyle geçerlidir. 
7. Adaylar aynı anda 1 tek disiplinli lisansüstü program, 1 çok disiplinli lisansüstü 

program ve bir de Tezsiz yüksek lisans programına  başvuru yapabilir. Sistemde bu 
kurala uymayarak ilerleyen adayların ilk aldıkları aday numarasına ait başvuruları 
değerlendirmeye alınacak olup diğeri reddedilecektir. 

8. 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. 

9. 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.  

10. Başvuru aşamasında dönem sonunda mezun olabilecek durumda olan adaylardan 
diploma veya mezuniyet belgesine sahip olma koşulu aranmayacaktır.  

11. Posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir. 
 

 
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.	


