
T.C. UYRUKLU ADAYLAR İÇİN 
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a) Doktora programına öğrenci 
kabulünde YÖK tarafından kabul 
edilen merkezî yabancı dil 
sınavlarından en az 55 puan veya 
ÖSYM tarafından eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı 
dil sınavlarından bu puan muadili 
bir puan alınmış olması gerekir.  

 
b) Ancak tamamen yabancı dilde 

öğretim yapan programlara 
başvuran adayların programın 
yürütüleceği dil için YÖK 
tarafından kabul edilen merkezî 
yabancı dil sınavlarından en az 70 
puan veya ÖSYM tarafından 
eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil 
sınavlarından bu puana eş değer 
bir puan almış olmaları gerekir. 

 
c) Bilim alanı bir yabancı dil ve 

edebiyatı olan programlara 
başvuran adayların programın 
yürütüleceği dil için YÖK 
tarafından kabul edilen merkezî 
yabancı dil sınavlarından en az 80 
puan ya da ÖSYM eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı 
dil sınavlarından bu puana 
eşdeğer bir puan almış olmaları 
gerekir.” 

 
Son beş yıl içinde alınmış 80 ve üzeri ALES 
puanı. (Anabilim dalı koşulunda aranan 
ALES türü geçerli olacaktır) veya GRE –
GMAT sınavından 80 ALES puanına 
eşdeğer bir puana sahip olunması 
gerekmektedir. 

 
Lisans mezuniyet not 
ortalamasının 4 üzerinden 3 
veya eşdeğeri bir not alması 
gerekmektedir. 

 



Y
Ü

K
SE

K
 L

İS
A

N
ST

A
N

 D
O

K
TO

R
A

 

a) Doktora programına öğrenci 
kabulünde YÖK tarafından kabul 
edilen merkezî yabancı dil 
sınavlarından en az 55 puan veya 
ÖSYM tarafından eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı 
dil sınavlarından bu puan muadili 
bir puan alınmış olması gerekir.  

 
b) Ancak tamamen yabancı dilde 

öğretim yapan veya bilim alanı bir 
yabancı dil ve edebiyatı olan 
programlara başvuran adayların 
programın yürütüleceği dil için 
YÖK tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavlarından 
en az 70 puan veya ÖSYM 
tarafından eşdeğerliği kabul 
edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarından bu puana eş değer 
bir puan almış olmaları gerekir.  

 
d) Bilim alanı bir yabancı dil ve 

edebiyatı olan programlara 
başvuran adayların programın 
yürütüleceği dil için YÖK 
tarafından kabul edilen merkezî 
yabancı dil sınavlarından en az 80 
puan ya da ÖSYM eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı 
dil sınavlarından bu puana 
eşdeğer bir puan almış olmaları 
gerekir.” 

 
 

 
Son beş yıl  içerisinde alınmış 60 ve üzeri 
ALES puanı (Anabilim dalı koşulunda 
aranan ALES türü geçerli olacaktır) veya 
GRE-GMAT sınavından 60 ALES puanına 
eşdeğer bir puana sahip olunması 
gerekmektedir. 
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a) Adayların başvuru yapabilmeleri için, 
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 
yapılan yüksek lisans yabancı dil 
yeterlik sınavından en az 60 puan veya 
YÖK tarafından kabul edilen merkezî 
yabancı dil sınavlarından en az 50 
puan ya da Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 
tarafından eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil sınavlarından 
50 puana eşdeğer bir puan almış 
olmaları gerekir.  

 
b) Ancak tamamen yabancı dilde öğretim 

yapan veya bilim alanı bir yabancı dil 
ve edebiyatı olan programlara 
başvuran adayların Yabancı Diller 
Yüksekokulu tarafından yapılan yüksek 
lisans yabancı dil yeterlik sınavından 
70 ya da YÖK tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavlarından en az 
60 puan veya ÖSYM tarafından 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 
yabancı dil sınavlarından bu puana eş 
değer bir puan almış olmaları gerekir. 
Son 3 yıl içerisinde Yüksek Lisans 
programının yürütüleceği tümüyle 
yabancı dilde eğitim veren bir 
yükseköğretim kurumundan veya 
programından mezun olduğunu 
belgeleyen adaylardan yabancı dil 
belgesi aranmaz. 

 

 
Son beş yıl içerisinde alınmış 55 ve üzeri 

ALES puanı (Anabilim dalı koşulunda 
aranan ALES türü geçerli olacaktır) veya 

GRE-GAMAT sınavından 55 ALES puanına 
eşdeğer bir puana sahip olunması 

gerekmektedir. 
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Yabancı dil belgesi gerekmemektedir. ALES koşulu aranmamaktadır. 
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Yabancı dil belgesi gerekmemektedir. ALES koşulu aranmamaktadır. 

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarına bağlı anabilim dallarına 
başvuran adaylar ile yabancı uyruklu adaylardan ALES belgesi istenmeyecektir. 



SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
YABANCI UYRUKLU VEYA LİSANS/YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNİN TAMAMINI YURTDIŞINDA 

 TAMAMLAYAN TC UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR 
 

YABANCI UYRUKLU VEYA LİSANS/YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNİN TAMAMINI YURTDIŞINDA 
 TAMAMLAYAN TC UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR 

 YABANCI DİL ALES 

D
O

K
TO

R
A

 

a) Adaylar YÖK’ün belirlediği Türkçe öğretim 
merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe 
yeterlik belgesi ile Ege Üniversitesi Türk 
Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından 
düzenlenen Türkçe kurslarını ya da sınavlarını 
başardıklarını belgeledikleri takdirde 
Türkçe’den muaf tutulurlar. Türkçe yeterlik 
belgesine sahip olmayan adayların, Ege 
Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları 
Enstitüsü tarafından yapılacak Türkçe seviye 
tespit sınavından 100 tam puan üzerinden en 
az 70 almaları gerekir. Lisans veya yüksek 
lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir 
üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar 
Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar. 

 
b) Anadilleri dışında Almanca, Fransızca veya 

İngilizce olarak yapılan ve YÖK tarafından 
kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 55 
puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul 
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 
ilgili puana eşdeğer bir puan almış olmaları 
gerekir. 

 
c) Ancak tamamen yabancı dilde öğretim 

yapan programlara başvuran adayların 
programın yürütüleceği dil için YÖK 
tarafından kabul edilen merkezî yabancı 
dil sınavlarından en az 70 puan veya 
ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu 
puana eş değer bir puan almış olmaları 
gerekir. Bu adaylardan Türkçe yeterliliği 
istenmez. 

 
d) Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan 

programlara başvuran adayların programın 
yürütüleceği dil için YÖK tarafından kabul 
edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 
80 puan ya da ÖSYM eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana 
eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.” Bu 
adaylardan Türkçe yeterliliği istenmez.  

 

Yabancı Uyruklulardan ALES koşulu 
aranmamaktadır. 

 
 

*** LİSANS/YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNİN 
TAMAMINI YURTDIŞINDA 

 TAMAMLAYAN TC UYRUKLU adaylar 
Yabancı Uyruklu kontenjanından başvuru 

yaptıklarında ALES Koşulu aranmaz.  
C1 Düzeyinde                                           

Türkçe Yeterlik Belgesi aranır.  
 

ANCAK  
TC Uyruklu kontenjanından başvuru 

yapıldığında ALES Koşulu aranmaktadır. 
 
 

Lisans mezuniyet not 
ortalamasının 4 üzerinden 3 veya 

eşdeğeri bir not alması 
gerekmektedir. 
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a) Adaylar YÖK’ün belirlediği Türkçe öğretim 
merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe 
yeterlik belgesi ile Ege Üniversitesi Türk 
Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından 
düzenlenen Türkçe kurslarını ya da 
sınavlarını başardıklarını belgeledikleri 
takdirde Türkçe’den muaf tutulurlar. Türkçe 
yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, 
Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları 
Enstitüsü tarafından yapılacak Türkçe 
seviye tespit sınavından 100 tam puan 
üzerinden en az 70 almaları gerekir. Lisans 
veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe 
öğretim yapan bir üniversitede 
tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe 
dil sınavından muaf tutulurlar. 

 
b) Adayların ana dilleri dışında Almanca, 

Fransızca veya İngilizce olarak yapılan ve 
YÖK tarafından kabul edilen merkezî 
yabancı dil sınavlarından tezli yüksek lisans 
programları için en az 50 puan veya Yabancı 
Diller Yüksekokulu tarafından yapılan 
yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavından 
60 puan almış olmaları gerekmektedir.  

 
c) Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan 

veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan 
lisansüstü programlara başvuran adayların 
programın yürütüleceği dilde YÖK 
tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil 
sınavlarından tezli yüksek lisans programları 
için en az 60 puan veya Yabancı Diller 
Yüksekokulu tarafından yapılan yüksek 
lisans yabancı dil yeterlik sınavından 70 
puan almış olmaları gerekmektedir. Bu 
adaylardan Türkçe yeterliliği istenmez.  
 

Yabancı Uyruklulardan ALES koşulu 
aranmamaktadır. 

 
*** LİSANS/YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNİN 

TAMAMINI YURTDIŞINDA 
 TAMAMLAYAN TC UYRUKLU adaylar 

Yabancı Uyruklu kontenjanından başvuru 
yaptıklarında ALES Koşulu aranmaz.  

C Düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi aranır.  
 

ANCAK  
TC Uyruklu kontenjanından başvuru 

yapıldığında ALES Koşulu aranmaktadır. 
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C1 düzeyinde Türkçe belgesi istenmektedir. 

 
ALES koşulu aranmamaktadır. 
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C1 düzeyinde Türkçe belgesi istenmektedir. 
ALES koşulu aranmamaktadır. 

 



 


