
Tezli Yüksek Lisans Genel Başvuru Koşulları 
 
- Lisans Mezuniyet/Diploma Belgesi.* 
- Lisans Mezuniyet Transkripti.** 
- Yabancı Dil Belgesi (Son 5 yıl içerisinde alınan YÖKDİL veya YDS’den en az 50 puan 
veya 22 Haziran 2022 / 24 Ağustos 2022 tarihlerinde Üniversitemiz Yabancı Diller 
Yüksekokulu tarafından yapılan sınavlardan en az 60 puan gereklidir. Ya da ÖSYM 
tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan 
muadili bir puan alınmış olması gerekir.) 
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/GENEL/esdegerlikdokuman0604
2021.pdf 
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 puan muadili bir 
puan alınmış olması gerekir. 
- Son 3 yıl içerisinde 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-GMAT sınavından 55 ALES puanına 
eşdeğer bir puana sahip olunması gerekmektedir. 
- Lisans eğitiminin tamamını yurtdışında tamamlayan T.C. uyruklu adaylar, Yabancı 
Uyruklu kontenjanından başvuru yaptıklarında ALES Koşulu aranmaz. C1 Düzeyinde 
Türkçe Yeterlik Belgesi aranır. Ancak T.C. Uyruklu kontenjanından başvuru 
yapıldığında ALES Koşulu aranmaktadır. 
- Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarına bağlı anabilim dallarına 
başvuran adaylarda ALES Koşulu aranmaz. 
- T.C. Kimlik numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı örneği. 
- Özgeçmiş. 
 
*Mezun olabilecek durumda olup; henüz mezuniyet belgesi alamayan adayların 
diploma yerine üniversitelerinden “mezun olabilecek durumdadır” yazısını 
yüklemeleri gerekmektedir. 
**Mezun olabilecek durumda olup; henüz mezuniyet belgesi alamayan adayların 
yükledikleri transkriptte mezuniyet ortalamaları mevcut değilse son dönemdeki 
toplam mezuniyet ortalaması yazılmalıdır. Aday Öğrenci kayıt hakkı elde ettiği 
takdirde başvuru esnasında sisteme yüklemiş olduğu not ortalaması dikkate alınacak 
olup; daha sonra hesaplanan mezuniyet ortalaması geçerli olmayacaktır. 
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