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LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU İŞLEMLERİ

ÖN KAYIT BAŞVURULARININ ERİŞİM SAYFASI ÜZERİNDEN YAPILMASI


Ön kayıt başvurusu DEBİS (Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi Sistemi) üzerinden Enstitü’nün ilan
ettiği başvuru tarihlerinde yapılır.



Adayların doğru ve eksiksiz bilgi girişi yapmaları önemli olup sistemdeki forma girilen bilgilerle
kesin kayıt sırasında teslim edilecek evrak üzerindeki bilgiler aynı ve tutarlı olmalıdır. Gerçeğe
aykırı/hatalı beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olan adayların, bilim
sınavını kazansalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır. Hataları önlemek amacıyla adayların
ön kayıt başvurusuna başlamadan önce, kesin kayıt için gerekli belgeleri yanında
bulundurmaları önerilmektedir.



Başvuru ekranlarının uzun süre açık kalması halinde süre aşımı sebebiyle kayıt ekranı
donabilmektedir. Bu nedenle adayların en çok zaman alan amaç yazısı bölümü için aşağıdaki
başlıklara yazacakları cevapları 999 karakter sayısını aşmayacak şekilde önceden bir Word
dosyalarına hazırlamaları önerilmektedir. Ön kayıtta 8. Sayfaya gelindiğinde metin kutusunun
yapıştırılacak bilgileri hızlı algılayabilmesi için her metin kutusuna tıklanıp bir nokta konulmalı
ve ardından ilgili bilgi yapıştırılmalıdır.
Amaç Yazısı (Lisansüstü çalışmanın amacını yazınız.)
Niyet Mektubu (Aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplar, sizin başvuru için sağlayacağınız
Niyet Mektubu yerine geçecektir. Niyet mektubu, başvuru yaptığınız kurumda başvurunuzu
değerlendiren jürinin sizi daha iyi tanımanızı sağlayacaktır. Niyet mektubunda jürinin en dikkat
edeceği noktalardan biri lisansüstü eğitiminiz boyunca ve daha sonrasında çalışmak istediğiniz
konu hakkında vereceğiniz bilgidir. Hangi başlığı çalışmak istediğiniz, şimdiye kadar
literatürden hangi isimleri okuduğunuz, bunları nasıl yorumladığınız, yapacağınız
çalışmalarla/tezinizle literatüre ne gibi katkılar sağlayacağınız, niyet mektubunuzu
zenginleştirecektir. Böylece niyet mektubunuz jürinin lisansüstü öğrencisi olarak sizi seçmeleri
konusunda onları ikna etmenizi sağlayacaktır. Bu nedenle aşağıdaki soruları eksiksiz ve özenle
doldurmanız gerekmektedir.)
-Lisansta mezun olduğunuz bölümü neden seçmiştiniz?
-Neden bu lisansüstü programda eğitim almak istiyorsunuz?
-Bu programda alacağınız lisansüstü eğitimden sonra akademik veya profesyonel iş
yaşamındaki kariyer hedefleriniz nelerdir?
-Bu alanla ilgili daha önce yapılmış olan çalışmalarınız var mıdır? Alacağınız eğitiminin size ne
yönde bir katkı yapacağını belirtiniz.
-Bu programa başvururken hangi literatürden faydalandığınızı ve bu literatürü ne yönde
kullanmak istediğinizi belirtiniz.
-Başvurduğunuz programın amacı, çıktıları ve ders içerikleri ile sizin hedeflerinizin uyumluluğu
hakkında bilgi veriniz.
-Bu alandaki tecrübeleriniz nelerdir?



Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programları için Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi: Ön kayıt işlemini
erişim sayfası üzerinden gerçekleştiren adaylar, başvurularını tamamladıklarında son sayfada
karşılarına gelen “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi”nin çıktısını almalı ve Bilim Sınavı’na girerken
bu belgeyi sınav görevlilerine teslim etmelidirler. Sınava Giriş Belgesi olmayan adaylar Bilim
Sınavına alınmazlar.



Başvurularındaki bir hatayı düzeltmek ya da aynı program türünde başka bir programa
başvurmak isteyen adaylar, kayıt tarihleri içinde olmak şartıyla kayıt formunu yeniden
doldurmalıdırlar. Aynı program türünde yapılan son başvuru adayın başvurusu olarak dikkate
alınacaktır.
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KAYIT EKRANINA GİRİŞ
 Web adresi: http://debis.deu.edu.tr/debis.php
 Kullanıcı adı ve şifre olarak “enstitu” kelimesi yazılarak DEBİS girişi yapılır.

Bilişim Servisleri/ Öğrenci Bilişim/ Web Kayıt İşlemleri
altında “Sosyal Bilimler Enstitüsü Başvurusu” başlığına
tıklayınız.

Başvuru yapacağınız program türünü seçiniz.
“Yasal Uyarı*”yı okuyarak uyarıyı kabul
ettiğinize dair onay kutusunu işaretleyiniz.

“KAYDET & İLERLE”ye tıklayınız.

*YASAL UYARI: Adayın başvuru formuna girdiği bilgilerle teslim edeceği evrak üzerindeki bilgiler
aynı ve tutarlı olmalıdır. Gerçeğe aykırı/hatalı beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya
tahrifat olanların, bilim sınavını kazansalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.
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