
Sevgili Öğrencimiz, 
Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ’e) hoş geldiniz. Sizi, DAÜ’de görmekten 
büyük mutluluk duymaktayız. Bu kitapçık, DAÜ’de ki ilk kayıt işlemleriniz 

sırasında yararlanmanız için hazırlanmıştır.

DAÜ lisansüstü programları, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma 
Enstitüsü (LEÖAE) tarafından koordine edilmektedir.

LEÖAE, lisansüstü programlara öğrenci kabulü, asistanlık, tez önerileri ve 
savunması, tez danışmanlığı ve sınavlar gibi konuların Üniversite Senatosu 

tarafından onaylanan tüzük ve mevzuat çerçevesinde yürütülmesini 
izlemek, işleme koymak ve koordine etmek gibi görevleri yerine getirir. 

Lisansüstü eğitiminizi en iyi şekilde tamamlayabilmeniz için kayıtlı 
olduğunuz bölümün üyeleri sizi en iyi şekilde yönlendirecektir. DAÜ 

lisansüstü eğitim kurallarını (ders/tez kayıt öncelikleri, başarı kriterleri, vb.) 
öğrenmeniz için Enstitü web sitemizde (http://grad.emu.edu.tr) yer alan 

yönetmelikleri dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. 

Öğrenim süreniz boyunca çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Lisansüstü Programlarına 
Yeni Öğrenci Kayıt Rehberi 

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü



Başarılı 
Kayıt Tamamlama

İpuçları
l Öğrenci por talından (http://stdportal.emu.edu.tr) kişisel bilgilerinizi ve ders kayıt 

işlemlerinizi kontrol ediniz. Eğer hatalı girişler var ise kayıt personelini ve/veya 
akademik danışmanınızı bilgilendiriniz.

l Ödeme bilgilerinizi de öğrenci por talından kontrol edebilirsiniz. Adınıza 
beklenmedik ar tışlar yansımaması için üniversiteye ödemelerinizi zamanında yapmaya 
özen gösteriniz. Mali konular ile ilgili sorularınız için Mali İşler Müdürlüğü’nü ziyaret 

edebilirsiniz.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İŞLEMLERİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne ilk kayıt işleminiz için lütfen aşağıdaki adımları izleyiniz.
1. Öğrenci numaranızı ve öğrenim ücreti bilgisini öğrenmek için Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne gi-

diniz. Üniversiteye kabul mektubunuz ve mektupta belir tilen belgeler yanınızda olmalıdır. Eğer, 
İngilizce Destek Programından muaf tutulmanızı sağlayacak İngilizce dil seviyenizi gösteren 
geçerli ve orijinal bir belgeniz var ise lütfen kayıt personeline gösteriniz.

l Ödeme önceden yapılmış ise, kayıt personeli Üniversiteye kayıt işleminizi tamamlayacaktır. 

l Ödeme yapılmamış ise, Üniversite’nin hesabı bulunan bankalara giderek öğrenci numaranız 
ile ödeme yapabilirsiniz. Kayıt işleminizin tamamlanması için ödeme dekontunuzun bir kopyası 
kayıt personeline verilmelidir. 

2.  Üniversiteye kayıt işlemi tamamlanan öğrencilere ya İngilizce sınavına giriş hakkı ya da bölüm-
den ders alınabilmesi için ders kayıt hakkı açılmaktadır. 

3. DAÜ İngilizce Dil Sınavı sonucuna göre İngilizce Destek Programına yerleşen öğrenciler, derse 
kayıt işlemlerini kayıtlı oldukları bölümden yapmalıdırlar.



Lisansüstü İngilizce Destek Programı Ders Kayıt Koşulları

Sınav Türü Ders Kodu ve Adı Eğitim Dili İngilizce Olan 
Programlar

Eğitim Dili Türkçe Olan 
Doktora Programları

1. Aşama 
İngilizce 
Dil 
Sınavı 
(Düzey 
Belirleme 
Sınavı)

ENGL509* 
Basic Intensive English 
for Postgraduate Students

Zorunlu 24 saat ders / hafta

DAÜ - 1. Aşama   İngilizce 
Dil Sınavı      
(Düzey Belirleme Sınavı): A1/A2

Herhangi bir program dersi-
ne ve/veya Bilimsel Hazırlık 
dersine kayıt yaptırılamaz.

DAÜ - 1. Aşama 
İngilizce Dil Sınavı
(Düzey Belirleme Sınavı): A1/A2

Herhangi bir program dersi-
ne ve/veya Bilimsel Hazırlık 
dersine kayıt yaptırılamaz.

ENGL511* 
Intensive English for 
Postgraduate Students

Zorunlu 24 saat ders / hafta

DAÜ - 1. Aşama 
İngilizce Dil Sınavı (Düzey 
Belirleme Sınavı): A2+/B1

Herhangi bir program dersi-
ne ve/veya Bilimsel Hazırlık 
dersine kayıt yaptırılamaz.

DAÜ - 1. Aşama İngilizce 
Dil Sınavı (Düzey Belirleme 
Sınavı):  A2+/B1

Herhangi bir program dersi-
ne ve/veya Bilimsel Hazırlık 
dersine kayıt yaptırılamaz.

2. Aşama 
İngilizce 
Dil Sınavı

ENGL513 
Academic English 
for Postgraduate Students

Zorunlu 6 saat ders / hafta

DAÜ - 2. Aşama İngilizce Dil 
Sınavı ≤ 59

YDS/YÖKDİL : 38 - 49
TOEFL IBT       : 46 - 59
PTE-A             : 42 - 49
IELTS**           : 5.5 

Öğrenci tezli programlarda, 
en fazla 2, tezsiz program-
larda, en fazla 3 program 
dersine kayıt yaptırabilir.

Bilimsel Hazırlık programı kap-
samında alınan derslerin sayısı 
bölümler tarafından belirlenir. 

DAÜ - 2. Aşama İngilizce Dil 
Sınavı ≤ 59

YDS/YÖKDİL : 38 - 49
TOEFL IBT       : 46 - 59
PTE-A             : 42 - 49
IELTS**           : 5.5

Öğrenci tezli programlarda, 
en fazla 2, tezsiz program-
larda, en fazla 3 program 
dersine kayıt yaptırabilir.

Bilimsel Hazırlık programı 
kapsamında alınan derslerin 
sayısı bölümler tarafından 
belirlenir.

ENGL515 
Advanced 
Academic English 
for Postgraduate Students

Zorunlu 4 saat ders / hafta

DAÜ - 2. Aşama 
İngilizce Dil Sınavı: 60 – 74

YDS/YÖKDİL  : 50 - 65
TOEFL IBT        : 60 - 78
PTE-A              : 50 - 57
IELTS**            : 6.0
Öğrencinin alacağı program 
ve/veya bilimsel hazırlık ders 
sayısı bölümler tarafından 
belirlenir.

DAÜ - 2. Aşama    İngilizce 
Dil Sınavı: 60 – 69

YDS/YÖKDİL  : 50 - 59
TOEFL IBT        : 60 - 71
PTE-A              : 50 - 54
IELTS**            : 6.0
Öğrencinin alacağı program 
ve/veya bilimsel hazırlık ders 
sayısı bölümler tarafından 
belirlenir.

 *  ENGL509 / ENGL511 derslerine öğrenci kayıt sayısının düşük olması durumunda, öğrenciler İngilizce 
Hazırlık Okulu’ndaki eşdeğer bir derse (EPS101/EPS103) kayıt edilebilir.

 **   TC uyruklu öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri için IELTS geçerli bir sınav değildir. (ÖSYM, 14 Şubat 2014 
tarihli karar).



İngilizce Dil Yeterliği
Eğitim dili İngilizce olan yüksek lisans ve tüm doktora (İngilizce ve Türkçe) programları için geçerli bir 
İngilizce Dil Belgesine sahip olmayan öğrencilerin İngilizce düzeyi DAÜ tarafından yapılan sınavlarla 
belirlenebilir.

DAÜ tarafından kabul edilen geçerli fakat muafiyet için yeterli olmayan bir İngilizce Dil Sınav sonucu-
na sahip iseniz, İngilizce sınavına girmek yerine, seviyenize uygun İngilizce Destek dersine doğrudan 
da kayıt olabilirsiniz. Bu durumda gerekli düzenlemenin yapılması için lütfen, Lisansüstü Eğitim, Öğ-
retim ve Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret ediniz.

DAÜ tarafından kabul edilen İngilizce Dil ve İngilizce destek derslerinden muaf olmak için gere-ken 
koşullar hakkında detaylı bilgiye http://grad.emu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

DAÜ İngilizce Dil Sınavları 
İngilizce 1. ve 2. Aşama Dil Sınavları İngilizce Hazırlık Okulu tarafından hazırlanmakta ve yö-
netilmektedir. Sınav tarihi, saati ve sınav odası bilgilerini öğrenci numaranız ile 
fleps.emu.edu.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Bu adreste ayrıca örnek sınav sorularını bulabilirsiniz.

1. Aşama İngilizce Dil Sınavı (Düzey Belirleme Sınavı) 
1. Aşama İngilizce Dil Sınavı 4 bölüm (dinleme (listening), dilin kullanımı (language in use), okuma 
(reading) ve konuşma becerileri (conversation skills) ve 100 sorudan oluşmaktadır. Her bölümdeki 
sorular 4 farklı zorluk düzeyi (başlangıç düzey (beginner), ilk düzey (elementary), orta alt düzey 
(pre-intermediate), ve orta  düzey (intermediate)) içermektedir. 

1. Aşama İngilizce Dil Sınav sonucu: A1/A2 - Sınavda, başlangıç ve alt düzeydeki soruların en az 
%60’ını doğru cevaplayamayan öğrenci A1/A2 seviyesinde kabul edilir ve ENGL509 ‘Basic Intensi-
ve English for Postgraduate Students’ dersine yerleştirilir.

1. Aşama İngilizce Dil Sınav sonucu: A2+/B1 - Sınavda, başlangıç ve ilk düzeydeki soruların en az 
%60’ını doğru cevaplayan öğrenci A2+/B1 seviyesinde kabul edilir ve ENGL511 ‘Intensive English for 
Postgraduate Students’ dersine yerleştirilir.

2. Aşama İngilizce Dil Sınavı (English Proficiency Test: Stage 2)
2. Aşama İngilizce Dil Sınavı’na girebilmek için öğrencinin 1. Aşama İngilizce Dil Sınavında yer alan 
başlangıç düzeyindeki soruların en az %60’ını, ilk düzeydeki soruların en az %60’ını, orta alt düzeydeki 
soruların en az %60’ını ve orta düzeydeki soruların en az %60’ını doğru cevaplaması gerekmektedir. 

2. Aşama İngilizce Dil Sınavı; dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini ölçmektedir. Okuma ve 
dinleme bölümleri çoktan seçmeli ve kısa cevap sorular içermektedir. Yazma bölümünde öğrenci bir aka-
demik kompozisyon yazmaktadır. Konuşma bölümünde ise öğrenci ile yüz yüze görüşme yapılmaktadır.

Eğitim Dili İngilizce Olan Programlar
l  75 ve üzeri not alan öğrenciler İngilizce Destek Programı’ndan muaf tutulmaktadır. İngiliz Dili Eğitimi 

(ELT) bölümü İngilizce Dil için farklı ölçek kullanmaktadır. ELT bölümü İngilizce Dil kıstasları için 
öğrencilerin ELT bölümüne danışmaları önerilmektedir. 

l	60 - 74 arası not alan öğrenciler ENGL515 dersine yerleştirilmektedir.
l 60 notundan daha düşük not alan öğrenciler ENGL513 dersine yerleştirilmektedir.

Eğitim Dili Türkçe Olan Doktora Programları 
l 70 ve üzeri not alan öğrenciler İngilizce Destek Programı’ndan muaf tutulmaktadır. 
l 60 - 69 arası not alan öğrenciler ENGL515 dersine yerleştirilmektedir.
l 60 notundan daha düşük not alan öğrenciler ENGL513 dersine yerleştirilmektedir.



İlk Dönem Ders Kaydı
Aşağıdaki tablo ilk dönem ders kayıt işlemi hakkında bilgi vermektedir.  Ders ve tez kayıt kuralları 
hakkında detaylı bilgiye LEÖAE web sitesi, http://grad.emu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim  
(Tezli/ Tezsiz Yüksek Lisans / Doktora Programları)

1. Dönem Ders Kaydı
Öncelik, verilmiş ise, Bilimsel Hazırlık Programı derslerine ve/veya İngilizce/Türkçe 
Destek Dersine verilmelidir. 

Öğrencinin hiç bir program dersi almadan sadece İngilizce/Türkçe Destek veya 
Bilimsel Hazırlık dersleri alırken geçirdiği süreler yüksek lisans/doktora süresinden 
sayılmaz.  

Bilimsel Hazırlık dersleri bir takvim yılı içinde tamamlanmalıdır.

DAÜ lisansüstü eğitim yönetmelikleri, program ücretleri, akademik takvim, program 
tamamlama koşulları, tez format ve etik konuları hakkında detaylı bilgiye LEÖAE web 
sitesi http://grad.emu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Türkçe Dil Yeterliği
Eğitim dili Türkçe olan yüksek lisans ve doktora programları için geçerli bir Türkçe Yeterlik Belgesine 
sahip olmayan yabancı öğrencilerin Türkçe dil düzeyi DAÜ tarafından yapılan sınavlarla belirlenir ve 
gerekli durumda Türkçe Destek programına tabi tutulur. Türkçe doktora programları için ayrıca tüm 
öğrencilerden İngilizce yeterlik istenmektedir. Detaylı bilgi için lütfen http://grad.emu.edu.tr adresini 
ziyaret ediniz. 
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İngilizce Seçmeli Dersler
İngilizce dil düzeyini geliştirmek isteyen öğrenciler, aşağıda detayları verilen İngilizce seçmeli derslere 
kayıt olabilmektedir.

İngilizce Seçmeli Dersler

ENGL 521 Advanced English for IELTS IELTS sınavına yönelik seçmeli ders. 

ENGL 523 Thesis Writing for Postgraduate 
Students

Tez yazımı ile ilgili 2. yıl ve Doktora öğrencilerine 
yönelik seçmeli ders. 

ENGL 525 Advanced Presentation Skills for 
Postgraduate Students

Sunum teknikleri ve tez savunmasına yönelik 2. yıl ve 
Doktora öğrencilerine yönelik seçmeli ders. 

ENGL 528 Legal English and TOLES Hukuk alanında İngilizce ve TOLES sınavına yönelik 
seçmeli ders.

T: +90 392 630 11 57      E: igsr@emu.edu.tr      W: http://grad.emu.edu.tr

Üniversite kampüs haritasından bir kesit. Haritanın tamamı emu.edu.tr adresinden görülebilir.

Öğrenci 
İşleri

LEÖAE
Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve 
Araştırma Enstitüsü

Salamis R
oad

 1 Merkezi Derslikler
 2 İnşaat Mühendisliği Bölümü
  6 Makine Mühendisliği Bölümü
 9 Mimarlık Fakültesi
 10 Fen ve Edebiyat Fakültesi
 11 İşletme ve Ekonomi Fakültesi - İşletme   
  ve Finans Yüksekokulu
 12 İletişim Fakültesi
 15  Hukuk Fakültesi - Adalet Meslek   
  Yüksekokulu
 18 Turizm Fakültesi 
 20  Lisansüstü Eğitim Öğretim ve   
  Araştırma Enstitüsü

 21  Rektörlük
 22 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu
  Yüksekokulu   
 45 Mezunlarla İletişim ve Kariyer   
  Araştırma Müdürlüğü 
 51 Uluslararası Ofis 
 53 Kütüphane
 56  Öğrenci İşleri  
 57 Sosyal ve Kültürel Aktiviteler   
  Merkezi


