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  BAŞVURULAR HAKKINDA  
 

Değerli Öğrenci Adayımız, 
 

Enstitümüzün lisansüstü programlarına göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. 

Türkiye’nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde 1982 
yılında kurulan Enstitümüz, ülkemiz ve dünya toplumunun kalkınmasında ihtiyaç duyulan çağdaş bilgi 
birikimiyle donatılmış, analitik düşünme yeteneği gelişmiş nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi 
amacıyla bilim uzmanları ve bilim doktorları yetiştirmektedir. Enstitümüz; 

● Öğrenci odaklı hizmet anlayışıyla, 

● Çağın gereklerine uygun olarak sürekli güncellenen zengin çeşitlilikte lisansüstü eğitim 
programları ve eğitim koşullarıyla, 

● Deneyimli ve güçlü akademik kadrosuyla, 

● Sunduğu ulusal ve uluslararası değişim imkânlarıyla, 

● Eğitim-öğretimin yanı sıra düzenlediği bireysel ve akademik gelişime yönelik araştırma, 
inceleme, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri faaliyetleriyle, 

● Bünyesindeki özverili akademik ve idari personeliyle, 

Öğrencilerine ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli lisansüstü eğitim ortamı sunmayı 
Hedeflemektedir. 

Varlığınızın, bilimsel ortamımızda sinerji yaratacağı inancıyla başvuru ve değerlendirme sürecinde 
başarılar dileriz. 
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  BAŞVURU TAKVİMİ  
 

2022-2023 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR BAŞVURU TAKVİMİ 

02-11 Ocak 2023 
 
 TEZLİ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU SÜRESİ 

 
16 Ocak 2023 

 
 TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BİLİM SINAVLARI 

17 Ocak 2023 
 
 DOKTORA PROGRAMLARI BİLİM SINAVLARI 

18 Ocak 2023 
  
 DİSİPLİNLER ARASI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BİLİM SINAVLARI 

19 Ocak 2023  DİSİPLİNLER ARASI DOKTORA PROGRAMLARI BİLİM SINAVLARI 

20 Ocak 2023  YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI 

24 Ocak 2023  KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 

25 Ocak 2023  AÇIK KALAN KONTENJANLARIN İLANI 

26 Ocak 2023  YEDEKTEN BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN BAŞVURU GÜNÜ 

27 Ocak 2023 
  
 YEDEKTEN KAYIT HAKKI KAZANANLARIN KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 

Disiplinler Arası Yüksek Lisans Programları: Afet Yönetimi, Avrupa Birliği, Kalite Yönetimi, Kadın Çalışmaları, Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi, 
Elektronik Ticaret, Stratejik Araştırmalar, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı  

Disiplinler Arası Doktora Programları: Afet Yönetimi, Avrupa Çalışmaları, Kadın ve Aile Çalışmaları Doktora Programı 

 

 

ÜNİVERSİTEMİZİN YAPTIĞI YABANCI DİL YETERLİK SINAV TAKVİMİ 

 
En Son Başvuru 

Tarihi 
Sınav Tarihi Erişim Sayfası 

DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Sınavı 04.01.2023 

Saat 12:00’ye 
kadar 

 

06.01.2023 

https://ydy.deu.edu.tr/duyurul
ar/yuksek-lisans-yabanci-dil-
yeterlik-sinavi-basvuru-formu-
ve-sinav-bilgilendirme-6-ocak-
2023/ 

Önemli: DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen sınavlardan alınan yabancı dil puanları, doktora 
başvurularında kabul edilmemektedir. 

 
Not: DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu ve İlahiyat Fakültesi tarafından yapılacak dil sınavlarına girecek adaylar, 
sonuçlar açıklandıktan sonra başvuru yapabilecektir.
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  TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU ŞARTLARI  
 

1) Lisans diplomasına sahip olmak veya lisans eğitiminin son yılında/yarıyılında olmak. 

 
2) Başvuru yapılan programın ALES puan türünden son 5 yıla ait en az 55 ALES puanına sahip olmak. (ALES 

Belgesi yerine GMAT ve  GRE belgeleri  de geçerlidir.) 

ALES’in geçerlilik süresi, sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren 5 yıldır. 
 

➢ Doktora mezunlarının yüksek lisans başvurularında ALES şartı aranmaz. 

 
➢ Bu adayların mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü dikkate alınmaksızın ALES puanı 70 

olarak kabul edilir. 

➢ Bu adaylar daha önce aldığı puan türü veya doktora alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir. 

 
3) Yabancı dil koşulunu yerine getirmiş olmak. 

 
a) Eğitim Dili Türkçe olan tezli yüksek lisans programları için; 

● Son beş yılda ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan alındığına 

dair başarı belgesine veya 

● Son üç yılda DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavdan en az 55 puana sahip 

olmak. 

b) Eğitim dili %100 veya %30 yabancı dil olan tezli yüksek lisans programlar için; 

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından veya DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 

yapılan sınavlardan aşağıdaki tabloda belirtilen puanlardan birine sahip olmak. 

 
YDS, YÖKDİL ve e-YDS sınavlarının 
herhangi birinden, 

 
50-54 

puan varsa 

Kesin kayıt hakkı kazanarak kaydını yaptıran 
öğrenciler, 1 yıl zorunlu Yabancı Dil Hazırlık 
okurlar. 

 
YDS, YÖKDİL ve e-YDS sınavlarının 
herhangi birinden, 

 
55 ve üzeri 
puan varsa 

Kesin kayıt hakkı kazanarak kaydını yaptıran 
öğrenciler, hazırlık okumayıp program 
derslerine başlarlar. 

 
DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu 
tarafından yapılan sınavdan, 

 
55-59 

puan varsa 

Kesin kayıt hakkı kazanarak kaydını yaptıran 
öğrenciler, 1 yıl zorunlu Yabancı Dil Hazırlık 
okurlar. 

 
DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu 
tarafından yapılan sınavdan, 

 
60 ve üzeri 
puan varsa 

Kesin kayıt hakkı kazanarak kaydını yaptıran 
öğrenciler, hazırlık okumayıp program 
derslerine başlarlar. 

YÖK’ün yayımladığı ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerinde yer alan belgeler yabancı dil belgesi olarak ibraz 
edilebilir. (https://www.osym.gov.tr/TR,10358/esdegerlikler.html) 
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  DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU ŞARTLARI  
 

1) Tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak. 
 

NOT: 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği’nin Geçici 1. Maddesine göre 06 Şubat 2013 tarihinden önce bir tezsiz yüksek lisans programına 

kayıtlı olan veya bu programlardan mezun olan öğrenciler doktora programına başvuru yapabilir. 

2) Başvuru yapılan programın ALES puan türünden son 5 yıla ait 60 ALES puanına sahip olmak. (ALES Belgesi 

yerine GMAT ve GRE belgeleri de geçerlidir.) 

ALES’in geçerlilik süresi sınav sonuç ilan tarihinden itibaren 5 yıldır. 
 

➢ Doktora mezunlarının doktora başvurularında ALES şartı aranmaz. 
 

➢ Bu adayların mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü dikkate alınmaksızın ALES puanı 70 

olarak kabul edilir. 

➢ Bu adaylar daha önce aldığı puan türü veya doktora alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir. 

 
3) YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarından geçerli bir puana sahip olmak. 

YÖK’ün yayımladığı ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerinde yer alan belgeler yabancı dil belgesi olarak 

ibraz edilebilir. 
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   GENEL BİLGİLENDİRME                                                                                    

1) Adaylar, yalnızca bir lisansüstü programa başvurabilir.  

2) Adaylar, başvurularını erişim sayfası üzerinden gerçekleştirecekler ve herhangi bir belge tesliminde 

bulunmayacaklardır. Programa kabul edildikleri takdirde kesin kayıt tarihinde kesin kayıt için gerekli olan 

belgeleri teslim edeceklerdir. Adayın başvuru formuna girdiği bilgilerle teslim edeceği evrak üzerindeki 

bilgiler aynı ve tutarlı olmalıdır. Gerçeğe aykırı veya hatalı beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya 

tahrifat olanların, bilim sınavını kazansalar dahi kesin kayıtları   yapılmayacaktır. 

3) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına erişim sayfası üzerinden başvurusunu gerçekleştiren tüm 

adaylar (aşağıda belirtilen istisna dışında) bilim sınavına katılacaklardır. Bilim sınavına girecek adaylarla ilgili 

ayrıca bir liste yayımlanmayacaktır. Ancak 2 Haziran 2022 tarihli Enstitü Kurulunda alınan karar gereği, bir 

lisansüstü programa başvuru sayısının 100’den fazla olması ve bilim sınavında sözlü yapılması durumunda, 

anabilim dalının isteği ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla, açılan kontenjanın 10 katı kadar öğrenci bilim 

sınavına alınacaktır (Bu sayı 100’den az olmayacaktır). Bilim sınavına girecek aday öğrenciler ise ALES puanı 

ve mezuniyet notlarının aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir. Bu sıralamayı içeren liste, bilim 

sınavından önce ilan edilecektir 

4) Yanlışlıkla ya da karar değişikliği nedeniyle birden fazla başvuru formu dolduran adayların sistemdeki en 

son başvurusu ve aday numarası dikkate alınacak, sınav listeleri ve değerlendirme bu bilgilere göre 

hazırlanacaktır. 

5) Başvuru tarihlerinde mezun olmamış ancak lisans eğitimin son yıl/yarıyılında olan adaylar da yüksek lisans 

programlarına başvuruda bulunabilir. Söz konusu adayların, kesin kayıt hakkı kazanmaları durumunda 

başvuru takviminde ilan edilen kesin kayıt tarihleri arasında mezun durumda olduğunu belgelendirmeleri 

gerekmektedir. Mezun olduğunu belgelendiremeyen adaylar, kesin kayıt hakkını kaybederler. Başvuru 

sırasında henüz mezun olmamış olan son sınıf öğrencilerinin lisans not ortalaması olarak, güncel olan not 

ortalaması esas alınır. Sıralamada eşitlik olması halinde lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik tanınır. 

6) Doktora programlarına başvuruda bulunacak adaylar, başvurusunu erişim sayfası üzerinden 

gerçekleştireceği esnada mutlaka bir yüksek lisans derecesine sahip olmalıdır. 

7) Adaylar, başvuru sistemine not ortalaması girerken Not Döküm Belgelerinde bulunan “Genel Not 

Ortalaması”nı kullanmalıdır. Diplomadaki not ortalaması kullanılmamalıdır. Not Döküm Belgesinde hem 

4’lük, hem de 100’lük not ortalaması varsa yalnızca 4’lük sistemdeki not ortalaması kullanılmalıdır. 

Ön lisans mezunu olup, lisansını tamamlayan adaylar, Not Döküm Belgelerinde 4 yıllık ortalamaları bulunuyorsa 

4 yıllık not ortalamalarını; bulunmuyorsa lisansı tamamladığı son 2 yılın not ortalamasını sisteme girmelidirler. 
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8) ALES, Yabancı Dil Belgesi, Not Döküm Belgesi puanları programa girilirken, belgenin üzerindeki puanın 

aynısı girilmeli, herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmamalıdır. 

9) Adayların bilim sınavına girerken yanlarından kimlik belgelerini olması yeterlidir. Geçerli kimlik belgesi 

olarak nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport kabul edilecektir. Ayrıca fotoğrafın üzerinde soğuk damga 

bulunan ve resmi kuruluştan alınan kimlik belgeleri de kabule edilir. Resmi bir kuruluştan alınmış olsa dahi 

üzerinde soğuk damga bulunmayan kimlik belgeleri kabul edilmez. 

10) Programlara yerleşmeye hak kazanan adaylar 20 Ocak 2023 tarihinde enstitümüz erişim sayfasında ilan 

edilecektir. 
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  BİLİM SINAVI                                                                                               
Bilim Sınavı; 

Yüksek Lisans programları için yazılı veya yazılı+sözlü şeklinde 

yapılabilir. Doktora programları için sözlü veya yazılı+sözlü şeklinde 

yapılabilir. 

Lisansüstü programlarımızın bilim sınavı şekli ile sınav yer ve saatleri ayrıca ilan edilecektir. 

  DEĞERLENDİRME SÜRECİ                                                                                

✓ Tezli Yüksek Lisans Programları 

 
Anabilim Dalı tarafından belirlenen sınav yöntemine göre Bilim Sınav Jürilerince aşağıdaki gibi yapılır: 
1. Sadece yazılı bilim sınavıyla öğrenci kabul eden programlar için; 

Yazılı bilim sınavında 65 puan ve üzeri alan öğrencilerin, lisans not ortalamasının % 25'i, yazılı bilim sınavı 

puanının % 25’i ve ALES puanının % 50’si toplanarak başarı puanı belirlenir. Başarı puanlarına göre yapılan 

sıralama sonucu puanı en yüksek adaydan başlanarak kontenjanlara yerleştirme yapılır. 

2. Yazılı ve sözlü bilim sınavıyla öğrenci kabul eden programlar için; 

Yazılı ve sözlü bilim sınavı not ortalaması 65 puan ve üzeri olan öğrencilerin, lisans not ortalamasının % 25'i, 

yazılı bilim sınavı ve sözlü bilim sınavı puanının ortalamasının % 25’i ve ALES puanının % 50’si toplanarak 

başarı puanı belirlenir. Başarı puanlarına göre yapılan sıralama sonucu puanı en yüksek adaydan başlanarak 

kontenjanlara yerleştirme yapılır. 

✓ Doktora Programları 
 

Anabilim Dalı tarafından belirlenen sınav yöntemine göre Bilim Sınav Jürilerince aşağıdaki gibi yapılır: 

 
1. Sadece sözlü bilim sınavıyla öğrenci kabul eden programlar için; 

Sözlü bilim sınavında 75 puan ve üzeri alan öğrencilerin, yüksek lisans not ortalamasının % 25'i, sözlü bilim 

sınavı puanının % 25’i ve ALES puanının % 50’si toplanarak başarı puanı belirlenir. Başarı puanlarına göre 

yapılan sıralama sonucu puanı en yüksek adaydan başlanarak kontenjanlara yerleştirme yapılır. 

2. Yazılı ve sözlü bilim sınavıyla öğrenci kabul eden programlar: 

 
Yazılı ve sözlü bilim sınavında 75 puan ve üzeri alan öğrencilerin, yüksek lisans not ortalamasının % 25'i, 

yazılı bilim sınavı ve sözlü bilim sınavı puanının ortalamasının % 25’i ve ALES puanının % 50’si toplanarak 

başarı puanı belirlenir. Başarı puanlarına göre yapılan sıralama sonucu puanı en yüksek adaydan başlanarak 

kontenjanlar yerleştirme yapılır. 
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 KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER                                                                             
 

➢ Tezli Yüksek Lisans  için Lisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı 

örneği, 

➢ Doktora programları için Yüksek Lisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet Belgesinin 

onaylı örneği (Doktora programları öğrenci kaynağında lisans mezuniyeti koşulunun da 

arandığı programlar için lisans mezuniyeti belgesinin de onaylı örneği teslim  edilmelidir.) 

Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi, mezun olunan üniversiteden resmî onaylı veya noter 

onaylı olmalıdır. Ayrıca E-Devlet Kapısı üzerinden alınan belgeler de geçerlidir. 

2) Not Döküm Belgesi. 

 
Üniversiteden resmî onaylı veya noter onaylı olmalıdır. Ayrıca E-Devlet Kapısı üzerinden alınan belgeler 

de geçerlidir. 

3) ALES ya da e-ALES Sonuç Belgesi. 

 

4) Yabancı Dil Belgesi. 

 

5) 2 adet 4x6 cm boyutunda fotoğraf 

 
Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır 

 
6) Nüfus Kayıt Örneği. 

 
Muhtarlıklardan, Nüfus Müdürlüklerinden veya E-Devlet Kapısından alınan alınabilir. 

 

7) Askerlik Durum Belgesi 


