
YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURU VE KABUL SÜRECİ

 Baş

KONTENJAN BAŞVURU SÜRECİ

DİPLOMA: Lisans diplomasına sahip olmaları veya lisans eğitiminin son yıl/yarıyılında olmaları

ALES: Başvurduğu programın puan türünden 55 ALES puanı veya GRE ya da GMAT sınavlarından

Senato tarafından belirlenen eşdeğer puana sahip olmaları

YABANCI DİL: DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılan yabancı dil yeterlilik sınavından en az 55

puan (geçerlilik süresi 3 yıl) veya YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından en

az 50 puan (geçerlilik süresi 5 yıl) almış olmaları

DİĞER BELGELER: Transkript, Referans Mektubu, Özgeçmiş, Kompozisyon, ikametgah, nüfus 

cüzdanı fotokopisi, fotoğraf

DEĞERLENDİRME

DEĞERLENDİRME: Adayın başarılı sayılabilmesi için değerlendirmelerden 100 üzerinden en az 65

not almış olması gerekir.

 Değerlendirme notlarının % 25’i, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve ALES notunun %

50’sinin eklenmesi suretiyle belirlenen başarı notlarına göre en yüksek olandan başlanarak

kontenjan sayısına göre başvurdukları programlara yerleştirilir.

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

güncel olan not ortalaması esas alınır. Sıralamada eşitlik olması halinde güncel lisans not

ortalaması yüksek olan adaya öncelik tanınır.

KONTENJAN İLAN SÜRECİ

Akademik Takvime uygun olarak, Anabilim Dalları tarafından Enstitüye iletilen kontenjan istekleri,

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve Yüksek Lisans

kontenjanları Enstitü web sayfasında ilan edilir.



WEB KAYIT SÜRECİ

Web Kayıt Öğrenci Adımı

 Web'den Kayıt Yenileme, Enstitümüzdeki tüm öğrencilerimizin "DEU Web Anasayfa>Bilişim Servisleri>Web Kayıt" 

(http://kayit.deu.edu.tr) sayfasına DEBİS hesaplarıyla giriş yaparak ilgili döneme ait dersleri seçer ve danışmanının onayına 

gönderir.

 Danışmanı dersleri onayladıktan sonra bir nüsha çıktı alarak Enstitü öğrenci işlerine iletir.

Web Kayıt Danışman Adımı

 Web'den Kayıt Yenileme, Enstitümüzdeki tüm öğrencilerimizin "DEU Web Anasayfa>Bilişim Servisleri>Web Kayıt" 

(http://kayit.deu.edu.tr) sayfasına DEBİS hesaplarıyla ogr.deu.edu.tr uzantısını deu.edu.tr’ye çevirip giriş yaparak 

danışmanlık yaptığı öğrencilerin derslerini kontrol ederek onaylar.

 Danışman öğretim üyesi nedenini açıklayarak öğrencinin derslerini ret edebilir. Bu durumda öğrenci ret nedenine göre 

düzenleme yaparak tekrar danışmanın onayına sunar. Tüm bu işlemlerin web kayıt tarihlerinde tamamlanması 

gerekmektedir. Aksi takdirde öğrenci kayıt yenilememiş duruma düşecektir.

http://kayitv3.deu.edu.tr/
http://kayitv3.deu.edu.tr/


1. Yarıyıl: 
 Birinci yarıyıl başında öğrencinin danışmanı atanır.

 Öğrenci 30 AKTS’den az olmamak üzere öğretim planında yer alan derslerini seçer (lisans

öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla en çok 2 adet lisans dersi alabilir).

 Anabilim Dalının belirlediği tarihte ara sınav ve akademik takvime uygun final sınavına girer.

2. Yarıyıl
 Öğrenci 30 AKTS’ den az olmamak üzere öğretim planında yer alan derslerini seçer.

 Anabilim Dalının belirlediği tarihte ara sınav ve Akademik takvime uygun final sınavına girer.

 Öğrenci ikinci yarıyılın sonuna kadar; Danışmanı ile beraber belirlediği Etik Kurul onayı bulunan

tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir.

Yüksek Lisans Süresi ve Ders Yükü:
 Yüksek Lisans programı en az 21 krediden az olmamak koşulu ile 7 adet ders, bir seminer,

uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur.

 Öğrencinin her yarıyıl alacağı ders toplamı 30 AKTS olmalıdır. Tezin toplam AKTS’si 60’dır.

 Programın toplam AKTS’si 120 olup, programı tamamlama süresi azami 3 (üç) yıldır.

YÜKSEK LİSANS EĞİTİM SÜRECİ



3.ve 4. Yarıyıl: 

 Öğrenci derslerini tamamladı ise, uzmanlık alanı ve tez çalışması derslerine devam

eder.

 Başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almalıdır, başarısız olduğu seçmeli dersleri var

ise aynı kredi değerinde olan başka ders alabilir.

 Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan

öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 Azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunma sınavına

girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 Tezli Yüksek Lisans programının süresi her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına

bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.



Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı için tez jürisi, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de

Üniversite kadrosu dışından olmak üzere toplam 3 veya 5 öğretim üyesinden oluşur.

Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim tarihinden itibaren, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez

savunma sınavına alır.

En geç 3 ay içinde düzeltme yapılarak 2. kez aynı jüri 

önünde Tez Sınavına girmek için başvuruda bulunulur

Tez 

Savunma 

Sınavında 

başarılı mı?

Tez sınavına giriş tarihinden itibaren

en geç 1 ay içinde ciltli 3 kopya tez,

tez veri formu, İngilizce ve Türkçe tez

özetleri (PDF formatında CD

kaydedilir) ve mezuniyet için gerekli

diğer belgeler Enstitüye teslim edilir.

YÜKSEK LİSANS 
DİPLOMASI

Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Aynı programın tezsiz yüksek lisans programı var ise 

öğrencinin talebi halinde programın gereklerini yerine 

getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması 

verilir.

2. Tez Savunma

Sınavında 

başarılı mı?

Evet

Düzeltme

Ret

Kabul

Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir

Hayır

YÜKSEK LİSANS TEZ SINAVI


