
Genel Bilgiler 
 
1. Tüm başvuru işlemleri 24 Ocak – 09 Şubat 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak 

gerçekleştirilecektir. 
2. 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. 

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. 

ç) 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 sınav sonuçları, sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle 
geçerlidir. 

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

6. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksek Lisans Yabancı Dil Yeterlilik 
Sınavı sonuçları (yalnızca yüz yüze yapılanlar) 3 yıl süreyle geçerlidir. Ancak 2021 
yılı içerisinde, pandemi dolayısıyla Üniversitemiz tarafından çevrimiçi yapılan 
Yüksek Lisans Yabancı Dil Yeterlilik Sınavlarından alınan dil puanları bu başvuru 
döneminde geçerli olmayacaktır. 

7. Adaylar aynı anda, 1 (bir) tek disiplinli lisansüstü program, 1 (bir) çok disiplinli 
lisansüstü program (Kadın Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı ile 
Endüstriyel Tasarım Kültürü ve Uygulamaları Tezli Yüksek Lisans Programı) ve 1 
(bir) de tezsiz yüksek lisans programına başvuru yapabilir. 

8. Lisansüstü programlara başvuru ve kayıt kabul işlemlerinde “Ege Üniversitesi 
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri uygulanır. Bu hükümlerde 
yer almayan durumlarda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı “Lisansüstü Eğitim ve 
Öğretim Yönetmeliği” ve kararları, Ege Üniversitesi Senatosu kararları ile 
Enstitümüz Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

9. Bilgilerinin eksiksiz ve doğru girilmesine ilişkin sorumluluk adaya aittir. Gerçeğe 
aykırı beyanda bulunan ve belge yükleyenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında 
yasal işlem uygulanır. 

10. Programlara özgü özel koşullar kontenjan tablosunda belirtilmiştir. 
11. Posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir. 
12. 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. 

http://adayogrenci.ege.edu.tr/


13. Başvurusu esnasında karşılaşılabilecek teknik aksaklıklar ve sorunlarla ilgili olarak 
“Elektronik Başvuru Sistemi Kılavuzu”na bakılması gerekmektedir. 

 
 
 

 
Ayrıntılı bilgi için: 
Adres: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Merkez Kampüs 
Bornova/İZMİR 
Telefon: 0(232) 342 49 50 
Faks: 0(232) 388 99 49 
İnternet adresi: https://sosbilen.ege.edu.tr/ 
e-posta: sosbilen@mail.ege.edu.tr 


