
BAŞVURU KOŞULLARI 

1. Başvurular online yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir. 

2. Adaylar başvuru koşullarını sağladıkları en fazla 3 (üç) başvuru yapabilir. 

3. Adaylar başvuru sırasında beyan ettikleri bilgilerden sorumludur. Bilgiler aday tarafından öğrenci bilgi 

sistemine girilip kaydedildikten sonra değiştirilemez ve değiştirilmesi talep edilemez. 

4. Online başvuru sürecinde “Lisansüstü Ön Kayıt Başvuru Formu”na yüklenecek olan fotoğrafın son 6 

ay içerisinde çekilmiş ve vesikalık olması gerekmektedir. 

5. Kesin kayıtlar internet ortamında yapılacak olup, gerekli olan belgeler sisteme yüklendikten sonra 

belgelerin asıl veya onaylı suretlerinin 04 Mart 2022 Cuma günü saat 17.00’a kadar enstitümüze teslim 

edilmesi gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

6. Birden fazla programa başvurup birden fazla programa kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, bir programa 

kayıt yaptırabilir. 

7. Birden fazla programa kayıt yaptıran adaylar ile; kesin kayıt aşamasında öğrenci bilgi sistemine 

yüklenmesi gerekli belgeleri yüklemeyen veya yanlış ve eksik belge yükleyen veya ilgili tarihe kadar 

programa kayıt olmak için gerekli belgeleri enstitüye eksiksiz teslim etmeyen öğrencilerin üniversitemiz 

lisansüstü yönetmeliğinin 14/4 maddesi gereğince kayıtları silinir. 

8. Adaylar, başvuru sonuçlarını ilan edilen tarihte http://ogrenci.erdogan.edu.tr/adaylogin adresinden 

başvuru öncesi almış oldukları kullanıcı adı ve şifresi ile öğrenebileceklerdir. 

9. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına lisans mezunları, Tezli Yüksek Lisans programlarına Fakülte veya 

4 yıllık yüksekokul mezunları başvurabilir. 

10. ALES ve Yabancı Dil Sınavlarının geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır. 

11. Lisansüstü programlara başvuran adayların, başvurdukları programın kabul ettiği puan türüne göre 

ALES puanları; 

 Tezli yüksek lisans programları için en az 55, 

12. Lisansüstü programlara başvuran adayların; 

 Tezli Yüksek Lisans programları için lisans mezuniyet notu 4’lük sistemde en az 2, 

 Tezsiz Yüksek Lisans programları için lisans mezuniyet notu 4’lük sistemde en az 2, 

 Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların, ilgili programların alan içi ilan edilen 

programların birinden mezun olmaları gerekir. 

13. Mezuniyet not ortalaması 100’lük sistemden farklı ise mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm 

hesabında adayın mezun olduğu kurumundan alacağı transkript ya da dönüşüm puanını gösterir onaylı belge 

esas alınır. Aksi takdirde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır. 

14. II. Öğretim ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarının öğrenim ücretleri 2 eşit taksitte 

(birinci taksit ilk kayıttan önce, ikinci taksit ikinci dönem ders kayıtlarından önce) ödenecektir. 

15. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından kendi isteği ile kaydını sildiren adaylara öğrenim ücreti iadesi 

yapılmaz. 

16. Tezsiz Yüksek Lisans programlarında kesin kayıtlar sonucunda ilgili programda kayıtlı öğrenci sayısı 

10 kişinin altında olursa, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğretime devam edip etmeyeceği Üniversite 

Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. 

17. Tezsiz Yüksek Lisans programları ve uluslararası öğrenciler için ALES puan şartı aranmaz. 

18. Tezli Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık 

uygulanabilir. 

19. Uluslararası öğrencilerde TÖMER belgesi zorunludur (Lisans eğitimini Türkiye’de almış adaylardan 

istenmez). TÖMER belgesi olmayan adaylar Üniversitemizde Türkçe Dil Eğitimi almak şartı ile kayıt 

yaptırabilirler. Aksi durumda ilgili Lisansüstü programda ders aşamasına geçemezler. 

20. Başvuru sonuçları, adayların GBP’leri büyükten küçüğe doğru sıralanarak asıl ve yedek olarak 

belirlenecektir. Asıl kayıt süresi bittikten sonra programların boş kalan kontenjanları ilan edilecektir. Yedek 

olarak kayıt hakkı kazanan tüm adaylar ön kaydını öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapabileceklerdir. Ancak 

GBP’si en yüksek olan adaylardan başlanarak yedek kontenjan sayısı kadar kesin kayıt yapılacaktır. Diğer 

adayların ön kayıtları iptal edilecektir. 

21. GBP eşit olması durumunda; doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana, yine eşit olması 

durumunda mezuniyet tarihi yeni olana öncelik verilecektir. 

http://ogrenci.erdogan.edu.tr/adaylogin

