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YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 
Birçok farklı disiplindeki yüksek lisans ve doktora programları, DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsünün koordinasyon ve idaresinde 
yürütülmektedir. Programlar, Üniversitenin Fakülte veya Yüksekokullara bağlı akademik bölümlerinin ev sahipliğinde ve yönetiminde öğrencilere sunulmaktadır. 

Genel Kabul Koşulları
Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların 4.00 üzerinden en az 
2.50 Genel Not Ortalaması (CGPA) ile lisans diplomasına sahip olması 
gerekmektedir. Bazı yüksek lisans programları 2.00/4.00 genel not ortalaması 
ile de başvuru kabul etmektedir. Doktora programı adayları ise yüksek lisans 
diplomasına sahip olmalıdır. Mezuniyet aşamasında olan adaylar için de başvuru 
kabul edilmektedir. Programa özgü kabul koşulları ve program ders bilgileri ilgili 
akademik bölümden öğrenilmelidir.

Doktora ve tezli yüksek lisans programlarına başvuran TC uyruklu 
adaylardan ilgili alanda geçerli ALES sınav sonuç belgesine sahip olma 
koşulu aranmaktadır. Kayıt sırasında ALES belgesi sunamayan TC 
vatandaşı öğrenciler YÖK mevzuatı doğrultusunda özel öğrenci olarak 
şartlı kayıt yapabilmektedirler. Ayrıntılı bilgi ve ALES puan türleri için 
lütfen http://emu.edu.tr/lisansustu  adresini ziyaret edebilirsiniz.

Araştırma Görevliliği ve    
Burs Olanakları
1) Üniversite’nin fakülte veya idari birimlerinde görevlendirilmek üzere sınırlı 

sayıda araştırma görevliliği bursu sağlanabilmektedir. Bölümlerdeki açık 
münhal sayısına göre lisansüstü öğrenciler tam-zamanlı veya yarı-zamanlı 
olarak görevlendirilebilir. Tam zamanlı, Araştırma Görevliliği bursu 
dönemlik öğrenim ücreti harcının bağışlanması ve aylık burs ödemesinden 
oluşmaktadır. Yarı-zamanlı araştırma görevlileri ise öğrenim ücretinin 
yarısından muafiyet alarak, tam zamanlı araştırma görevlilerinin aldığı 
ödeneğin yarı ücretini alırlar. Adaylar ilgili birime başvurarak başvuru 
koşulları ve değerlendirme kriterleri hakkında bilgi alabilirler.

2) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları için Yüksek Lisans ve Doktora prog-
ramlarında %100 ve %50 burs imkânı bulunmaktadır. Bu bağlamda her 
akademik yıl için tüm programlarda ilgili dönemde ilk kez kayıt yaptıran 
TC uyruklu öğrencilere sınırlı sayıda burs verilebilmektedir.*

 *  Burs başvurusu Lisansüstü Program Başvuru Form’u üzerinden yapılabilmektedir.

  Burs başvuruların değerlendirme tarihleri ve lisansüstü bursu hakkında 
  ayrıntılı bilgiye http://www.emu.edu.tr/lisansustu adresinde bulunan 
  ‘Lisansüstü Program Bursları’ bölümünden ulaşabilirsiniz.   

Öğrenim Ücreti
Öğrenim ücretleri için lütfen http://www.emu.edu.tr/lisansustu 
adresini ziyaret ediniz. Öğrenim ücret tablosu, öğrenim süreniz boyunca 
ödemeniz gerekebilecek ücretler hakkında detaylı bilgi vermektedir.  
Dönemlik öğrenim ücretinin hesaplanması için her dönem alınan ders 
sayısı ile ona karşılık gelen ücret çarpılarak, bulunan toplama dönemlik 
fon ücreti (sağlık sigortası, aktivite fonu, vs.) eklenmelidir.

Her program için tamamlanacak ders sayısı farkılık gösterebilmektedir. 
Program tamamlama koşulları için lütfen http://www.emu.edu.tr/lisansustu 
adresini ziyaret ediniz.

DOKTORA PROGRAMLARI
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
Ekonomi
Finans
İşletme
Uluslararası İlişkiler
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Fen ve Edebiyat Fakültesi
Fizik
Kimya
Matematik
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
İletişim Fakültesi
İletişim ve Medya Çalışmaları
Eğitim Fakültesi
İngiliz Dili Eğitimi
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
Sağlık Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
Bankacılık ve Finans ll
Bankacılık ve Finans (Türkçe) l
Ekonomi ll
Finansal Ekonomi (Türkçe) l
İşletme ll
İşletme Yönetimi (Türkçe) ll
Pazarlama Yönetimi ll
Uluslararası İlişkiler ll
Yönetim Ekonomisi (Türkçe) l
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği ll
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği l
Endüstri Mühendisliği ll
İnşaat Mühendisliği l
Makine Mühendisliği l
Mühendislik Yönetimi l
Fen ve Edebiyat Fakültesi 
Enformatik Sistemleri l
Fizik l
Gelişim Psikolojisi ll
Kimya l
Matematik l
Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) l
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar l
Hukuk Fakültesi
Hukuk (Türkçe) l
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık ll
Kentsel Tasarım ll
Mimarlık ll
İletişim Fakültesi
Dijital Medya ve Film l
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı l
İletişim ve Medya Çalışmaları l

Not 
Doktora programlarının öğrenim süresi tam zamanlı öğrenciler 
için 4-10 dönem, yarı-zamanlı öğrenciler için ise 6-14 dönem 
arasında olup, seçilen program türüne ve araştırma konusuna 
göre değişebilir.

Not
Yüksek lisans programlarının öğrenim süresi tam zamanlı 
öğrenciler için 2-4 dönem, yarı -zamanlı öğrenciler için ise 
3-6 dönem arasında olup, seçilen program türüne ve araş-
tırma konusuna göre değişebilir.

l Tezli  l Tezsiz

Eğitim Fakültesi
Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri ll 
Eğitim Programları ve Öğretim (Türkçe) l
Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Türkçe) l
İngiliz Dili Eğitimi ll
Okul Öncesi Eğitim (Türkçe) ll
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) l
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği ll

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) l
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) l
Hemşirelik (Türkçe) l
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu
Bilişim Teknolojileri l

UZAKTAN EĞİTİM
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
Yöneticiler için Bankacılık ve Finans ll
Turizm Fakültesi
Otel İşletmeciliği l

Tanınan İngilizce Yeterlik Sınavları Asgari Puan
TOEFL (PBT) Yazılı sınav 548

TOEFL (CBT) Bilgisayar-destekli sınav 211

TOEFL (IBT) Internet-destekli sınav 79

IELTS - 6.5

YDS/ÜDS/KPDS - 66

İngilizce Yeterlik Koşulu
Eğitim dili İngilizce olan yüksek lisans ve tüm doktora (İngilizce ve Türkçe) 
programları için İngilizce yeterliği aşağıdaki tabloda bulunan geçerli sınav 
sonuçları ile gösterilebilir. İngilizce yeterliğini belgelememiş adaylar için 
İngilizce düzeyi DAÜ tarafından yapılacak sınavla belirlenebilir. Belirlenen 
İngilizce düzeyinize göre yoğunlaştırılmış İngilizce programına devam 
edebilir veya lisansüstü derslerle birlikte ek olarak İngilizce dersleri 
alabilirsiniz. DAÜ tarafından kabul edilen İngilizce yeterlik ve İngilizce 
destek derslerinden muaf olmak için gereken koşullar hakkında detaylı 
bilgiye http://www.emu.edu.tr/lisansustu adresinden ulaşabilirsiniz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), lisansüstü programlarıyla, bölgemizin en seçkin araştırma, eğitim ve öğretim 

veren üniversiteleri arasında yerini alma yönünde ilerlemektedir.

Günümüzde mesleki ilerleme ve profesyonel gelişim için lisansüstü programlar önemli bir rol oynamaktadır. Bu 

nedenle, lisansüstü eğitime ilgi süratle artmaktadır. Lisansüstü eğitim ve araştırma, ilgili alanda bilginin ilerlemesini 

sağlayacak konuların incelenmesi imkânını yaratmaktadır. Lisansüstü öğrenciler odaklanmak istedikleri sorunları 

belirleme ayrıcalığına sahiptirler.

Doğu Akdeniz Üniversitesi bünyesinde lisansüstü programlar, öğrencilerimize kendi akademik alanlarındaki sorunlara 

yenilikçi çözümler getirebilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu yönde birlikte çalışacakları ekiplere hizmet 

edebilmelerini ve liderlik rollerini üstlenebilmelerini sağlayacak becerilerin de kazandırılması hedeflenmektedir. 

Akademik bölümlerimiz, fakülte ve yüksekokullarımız mevcut lisansüstü programlarını sürekli güncellemekte, akademik 

disiplinlerinde ve alanlarında çalışan profesyonellerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni programlar geliştirmektedir.

Lisansüstü programlarımız, fen bilimleri ve mühendislikten, sosyal bilimler ve sanat alanlarına kadar yayılan geniş 

bir yelpazede yer almaktadır. Her lisansüstü öğrencimiz kendisine danışmanlık yapan bir akademik öğretim üyesi ile 

çalışmakta ve kendi hedefleri doğrultusunda rehberlik almaktadır.

Sizleri, üniversitemizi ziyaret ederek öğrencilerimiz ve hocalarımızla tanışmaya ve altyapı imkânlarımızı görmeye 

davet ediyoruz.


