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ÖZEL KOŞUL & AÇIKLAMALAR
ÖĞRENİM ÜCRETİ

(YILLIK)

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU (BUCA/İZMİR)(Türkçe) 2 100 2.800 TL

BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU (BERGAMA/İZMİR)

Bilgisayar Teknolojisi (Türkçe) 2 60 2.800 TL

İş Makineleri Operatörlüğü (Türkçe) 2 40 2.800 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği (Türkçe) 2 55 2.800 TL

EFES MESLEK YÜKSEKOKULU (SELÇUK/İZMİR)

Gıda Teknolojisi (Türkçe) 2 40 Bk. 19 - Öğretim, Selçuk İlçesinde sürdürülecektir. 2.800 TL

Kültürel Miras ve Turizm (Türkçe) 2 60 Bk. 19 - Öğretim, Selçuk İlçesinde sürdürülecektir. 2.800 TL

Bk. 11 - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı için aranan nitelikler;

1. Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya

Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

2. Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir

sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış

olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.).

Bk. 19 - Öğretim, Selçuk İlçesinde sürdürülecektir.

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Türkçe) 2 90 Bk. 19 - Öğretim, Selçuk İlçesinde sürdürülecektir. 2.800 TL

İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU (BUCA/İZMİR)

Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) 2 70
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
2.800 TL

Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.)(Türkçe) 2 70
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
4.600 TL

Bk. 15 - Bu programda dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütülecektir.

Programa alınan öğrencilerin internet bağlantısı olan kişisel bir bilgisayarı kullanma

olanağına sahip olmaları gerekmektedir. Bu programın güz ve bahar yarıyılına ait

derslerin dönem sonu sınavları Üniversite kampüsünde veya ilgili Meslek

Yüksekokulunda yapılacaktır. (Materyal giderleri, ara sınav ve yıl sonu sınavları vb.

konularda ayrıntılı bilgi, Üniversitenin internet adresinden edinilebilir.) Uzaktan Öğretim

programlarının diplomalarında "uzaktan öğretim" ibaresi yer alacaktır.

Bk. 16 - Teknik bilgi, beceri ve uygulama gerektiren mesleki derslerde en az %30

uygulamalı yüz yüze eğitim yapılır. Detaylı bilgi MYO/YO/fakültenin web sitesinden

öğrenilebilir.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Türkçe) 2 70
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
2.800 TL

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İ.Ö.)(Türkçe) 2 60
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
4.600 TL

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Türkçe) 2 70
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
2.800 TL

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.)(Türkçe) 2 60
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
4.600 TL

Döküm (Türkçe) 2 50
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
2.800 TL

Elektrik (Türkçe) 2 60
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
2.800 TL

Elektrik (İ.Ö.)(Türkçe) 2 60
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
4.600 TL

Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Türkçe) 2 60
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
2.800 TL

Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İ.Ö.)(Türkçe) 2 50
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
4.600 TL

Elektronik Teknolojisi (Türkçe) 2 60
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
2.800 TL

Elektronik Teknolojisi (İ.Ö.)(Türkçe) 2 60
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
4.600 TL

Harita ve Kadastro (Türkçe) 2 60
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
2.800 TL

Harita ve Kadastro (İ.Ö.)(Türkçe) 2 60
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
4.600 TL

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (Türkçe) 2 50
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
2.800 TL

İnşaat Teknolojisi (Türkçe) 2 70
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
2.800 TL

İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.)(Türkçe) 2 60
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
4.600 TL

Kimya Teknolojisi (Türkçe) 2 65
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
2.800 TL

Kimya Teknolojisi (İ.Ö.)(Türkçe) 2 60
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
4.600 TL

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (Türkçe) 2 50
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
2.800 TL

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İ.Ö.)(Türkçe) 2 50
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
4.600 TL

Makine (Türkçe) 2 65
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
2.800 TL

Makine (İ.Ö.)(Türkçe) 2 65
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
4.600 TL

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN/YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

KONTENJANLARI

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Türkçe) 2 50 2.800 TL

5.400 TL

TABLO-1. ÖN LİSANS PROGRAMLARI

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)(Türkçe) 2 100

https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1249_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9692_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9691_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9690_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_10147_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9796_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9794_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1278_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1278_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1300_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1300_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9573_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9573_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1282_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1272_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1272_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9519_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9519_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9521_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9521_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1284_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1284_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9523_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9524_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9524_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9525_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9525_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9527_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9527_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1279_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1279_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9799_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9693_tr.html
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ÖZEL KOŞUL & AÇIKLAMALAR
ÖĞRENİM ÜCRETİ

(YILLIK)

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN/YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

KONTENJANLARI

TABLO-1. ÖN LİSANS PROGRAMLARI

Makine Resim ve Konstrüksiyonu (Türkçe) 2 65
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
2.800 TL

Makine Resim ve Konstrüksiyonu (İ.Ö.)(Türkçe) 2 50
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
4.600 TL

Mekatronik (Türkçe) 2 55
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
2.800 TL

Mekatronik (İ.Ö.)(Türkçe) 2 55
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
4.600 TL

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Türkçe) 2 85
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
2.800 TL

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.)(Türkçe) 2 85
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
4.600 TL

Pazarlama (Türkçe) 2 70
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
2.800 TL

Pazarlama (İ.Ö.)(Türkçe) 2 70
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
4.600 TL

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Türkçe) 2 60
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
2.800 TL

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İ.Ö.)(Türkçe) 2 60
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
4.600 TL

Tarımsal İşletmecilik (Türkçe) 2 60
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
2.800 TL

Tarımsal İşletmecilik (İ.Ö.)(Türkçe) 2 55
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
4.600 TL

Tekstil Teknolojisi (Türkçe) 2 50
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
2.800 TL

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Türkçe) 2 85
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
2.800 TL

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İ.Ö.)(Türkçe) 2 80
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
4.600 TL

Yapı Tesisat Teknolojisi (Türkçe) 2 50
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
2.800 TL

Yerel Yönetimler (Türkçe) 2 70
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
2.800 TL

Yerel Yönetimler (İ.Ö.)(Türkçe) 2 60
Bk. 14 - Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye

Dayalı Öğretim (EDÖ) Staj yapmaları zorunludur.
4.600 TL

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (BALÇOVA/İZMİR)

Ağız ve Diş Sağlığı (Türkçe) 2 60
Bk. 10 - Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin

gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.
2.800 TL

Anestezi (Türkçe) 2 60
Bk. 10 - Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin

gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.
2.800 TL

İlk ve Acil Yardım (Türkçe) 2 60
Bk. 10 - Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin

gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.
2.800 TL

Nükleer Tıp Teknikleri (Türkçe) 2 40
Bk. 10 - Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin

gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.
2.800 TL

Odyometri (Türkçe) 2 60
Bk. 10 - Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin

gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.
2.800 TL

Radyoterapi (Türkçe) 2 60
Bk. 10 - Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin

gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.
2.800 TL

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe) 2 60
Bk. 10 - Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin

gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.
2.800 TL

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe) 2 60
Bk. 10 - Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin

gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.
2.800 TL

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Türkçe) 2 60
Bk. 10 - Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin

gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.
2.800 TL

TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU (TORBALI/İZMİR)

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi (Türkçe) 2 40 2.800 TL

Endüstriyel Cam ve Seramik (Türkçe) 2 25 2.800 TL

Geoteknik (Türkçe) 2 40 2.800 TL

Madencilik Teknolojisi (Türkçe) 2 30 2.800 TL

Sondaj Teknolojisi (Türkçe) 2 20 2.800 TL

İ.Ö. : İkinci Öğretim

https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_10202_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_10202_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9277_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9277_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9530_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9530_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_8816_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_8816_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9245_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9245_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9532_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9532_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9534_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_8817_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_8817_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9535_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_8952_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_8952_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9949_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1247_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9575_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9660_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9395_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1239_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1236_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9537_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9538_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9539_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9540_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9541_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_10188_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9542_tr.html
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ÖZEL KOŞUL & AÇIKLAMALAR
ÖĞRENİM ÜCRETİ

(YILLIK)

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ (BUCA/İZMİR)

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 5 - Öğretim dili Almanca’dır.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Türkçe) 4 20
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

5.000 TL

Biyoloji Öğretmenliği (Türkçe) 4 20 5.000 TL

Coğrafya Öğretmenliği (Türkçe) 4 20 5.000 TL

Fen Bilgisi Öğretmenliği (Türkçe) 4 60 5.000 TL

Fizik Öğretmenliği (Türkçe) 4 20 5.000 TL

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 6 - Öğretim dili Fransızca’dır.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) 4 70 5.000 TL

Bk. 1 - Öğretim dili İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

Kimya Öğretmenliği (Türkçe) 4 20 5.000 TL

Matematik Öğretmenliği (Türkçe) 4 20 5.000 TL

Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) 4 70 5.000 TL

Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) 4 80 5.000 TL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) 4 80 5.000 TL

Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) 4 60 5.000 TL

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Türkçe) 4 70 5.000 TL

Tarih Öğretmenliği (Türkçe) 4 20 5.000 TL

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Türkçe) 4 20 5.000 TL

Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) 4 80 5.000 TL

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ (BUCA/İZMİR)

Bk. 1 - Öğretim dili İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

Bk. 17 - Bu programa kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin;

a) TC vatandaşı olması,

b) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz

Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık

Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları,

c) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları

Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemiadamı Olur Sağlık

Raporu"nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama

Belgesi almaları gerekmektedir.

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN/YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

KONTENJANLARI

TABLO-2. LİSANS PROGRAMLARI

Almanca Öğretmenliği (Almanca) 4 50 5.000 TL

Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) 4 45 5.000 TL

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 90 5.000 TL

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) 4 60 8.500 TL

https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1099_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1084_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1096_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1083_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1085_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1103_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1086_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1087_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1095_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9852_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1105_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1117_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1098_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1097_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1108_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1107_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1100_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1101_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1102_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1160_tr.html
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ÖZEL KOŞUL & AÇIKLAMALAR
ÖĞRENİM ÜCRETİ

(YILLIK)

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN/YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

KONTENJANLARI

TABLO-2. LİSANS PROGRAMLARI

Bk. 1 - Öğretim dili İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

Bk. 1 - Öğretim dili İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

Bk. 17 - Bu programa kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin;

a) TC vatandaşı olması,

b) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz

Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık

Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları,

c) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları

Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemiadamı Olur Sağlık

Raporu"nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama

Belgesi almaları gerekmektedir.

Bk. 1 - Öğretim dili İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ (BUCA/İZMİR)

Bk. 1 - Öğretim dili İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

Arkeoloji (Türkçe) 4 60
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

5.000 TL

Arkeoloji (İ.Ö.)(Türkçe) 4 50
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

7.300 TL

Dilbilimi (Türkçe) 4 60
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

5.000 TL

Felsefe (Türkçe) 4 60 5.000 TL

Bk. 1 - Öğretim dili İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) 4 60 5.000 TL

Lojistik Yönetimi (İngilizce) 4 40 8.500 TL

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) 4

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) 4 50 8.500 TL

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ( İngilizce) 4 70 8.500 TL

80 5.000 TL

https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1138_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1138_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1137_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9607_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_10160_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9818_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1127_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9248_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1154_tr.html
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ÖZEL KOŞUL & AÇIKLAMALAR
ÖĞRENİM ÜCRETİ

(YILLIK)

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN/YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

KONTENJANLARI

TABLO-2. LİSANS PROGRAMLARI

Bk. 2 - Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

Müzecilik (Türkçe) 4 40
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

5.000 TL

Bk. 2 - Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

Sosyoloji (Türkçe) 4 60 5.000 TL

Tarih (Türkçe) 4 60
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

5.000 TL

Tarih (İ.Ö.)(Türkçe) 4 60
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

7.300 TL

Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) 4 60
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

5.000 TL

FEN FAKÜLTESİ (BUCA/İZMİR)

Bilgisayar Bilimleri (Türkçe) 4 60
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

5.000 TL

Biyoloji (Türkçe) 4 30 5.000 TL

Bk. 2 - Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

Bk. 2 - Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

Bk. 2 - Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

5.000 TL4 60

İstatistik (%30 İngilizce)

Kimya (%30 İngilizce)

Psikoloji (%30 İngilizce) 4 60 5.000 TL

Karşılaştırmalı Edebiyat (%30 İngilizce)

4

60

Fizik (%30 İngilizce) 5.000 TL50

4 60

4

5.000 TL

5.000 TL

https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9746_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9751_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9091_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9091_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9758_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9563_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9840_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1135_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1136_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9629_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9747_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1128_tr.html
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ÖZEL KOŞUL & AÇIKLAMALAR
ÖĞRENİM ÜCRETİ

(YILLIK)

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN/YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

KONTENJANLARI

TABLO-2. LİSANS PROGRAMLARI

Bk. 1 - Öğretim dili İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU (BALÇOVA/İZMİR)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) 4 60
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

6.000 TL

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (BUCA/İZMİR)

Çizgi Film ve Animasyon (Türkçe) 4 45
Bk. 13 - Bu programı tercih edecek öğrenciler uygulamalı derslerdeki araç ve gereçleri

(video kaset, fotoğraf makinesi, film, flaş, röportaj teybi gibi) kendileri temin

edeceklerdir.

7.300 TL

Film Tasarımı ve Yazarlığı (Türkçe) 4 35
Bk. 13 - Bu programı tercih edecek öğrenciler uygulamalı derslerdeki araç ve gereçleri

(video kaset, fotoğraf makinesi, film, flaş, röportaj teybi gibi) kendileri temin

edeceklerdir.

7.300 TL

Film Tasarımı ve Yönetmenliği (Türkçe) 4 35
Bk. 13 - Bu programı tercih edecek öğrenciler uygulamalı derslerdeki araç ve gereçleri

(video kaset, fotoğraf makinesi, film, flaş, röportaj teybi gibi) kendileri temin

edeceklerdir.

7.300 TL

Fotoğraf (Türkçe) 4 30 7.300 TL

Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi (Türkçe) 4 35
Bk. 13 - Bu programı tercih edecek öğrenciler uygulamalı derslerdeki araç ve gereçleri

(video kaset, fotoğraf makinesi, film, flaş, röportaj teybi gibi) kendileri temin

edeceklerdir.

7.300 TL

Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

Bk. 10 - Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin

gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.

HUKUK FAKÜLTESİ (BUCA/İZMİR)(Türkçe) 4 250 7.300 TL

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (BUCA/İZMİR)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Türkçe) 4 100
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

5.000 TL

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İ.Ö.)(Türkçe) 4 90
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

7.300 TL

Ekonometri (Türkçe) 4 100
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

5.000 TL

Ekonometri (İ.Ö.)(Türkçe) 4 90
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

7.300 TL

İktisat (Türkçe) 4 170
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

5.000 TL

İktisat (İ.Ö.)(Türkçe) 4 150
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

7.300 TL

İşletme (Türkçe) 4 170
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

5.000 TL

İşletme (İ.Ö.)(Türkçe) 4 150
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

7.300 TL

Kamu Yönetimi (Türkçe) 4 100
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

5.000 TL

Kamu Yönetimi (İ.Ö.)(Türkçe) 4 90
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

7.300 TL

Maliye (Türkçe) 4 120
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

5.000 TL

Maliye (İ.Ö.)(Türkçe) 4 110
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

7.300 TL

Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) 4 80
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

5.000 TL

Matematik (İngilizce) 60

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ (BALÇOVA/İZMİR)(Türkçe) 4 60

4

7.300 TL

5.000 TL

https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9565_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_10152_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_10162_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_10163_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1011_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9402_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1139_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1177_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1177_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1178_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1178_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1175_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1175_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1176_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1176_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1179_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1179_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1180_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1180_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9752_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1129_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1229_tr.html
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ÖZEL KOŞUL & AÇIKLAMALAR
ÖĞRENİM ÜCRETİ
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2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN/YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

KONTENJANLARI

TABLO-2. LİSANS PROGRAMLARI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ (KARABAĞLAR/İZMİR)

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 7 - Bu programdaki öğretim dili en az %30 Arapça’dır.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 7 - Bu programdaki öğretim dili en az %30 Arapça’dır.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

İŞLETME FAKÜLTESİ (BUCA/İZMİR)

Bk. 1 - Öğretim dili İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

Bk. 1 - Öğretim dili İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

Bk. 12 - SUNY-Albany Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan uluslararası ortak lisans

programları 4 yıl süreli olup, öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfı, 1. ve 2. sınıfları Dokuz

Eylül Üniversitesi'nde, 3. ve 4. sınıfları da SUNY-Albany Üniversitesi'nde

tamamlayacaklardır. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için bu programlara yerleşen

öğrenciler için öğrenim ücreti İngilizce hazırlık ve lisans programları için akademik yıl

başına DEÜ'de 22.000 TL olup, Güz ve Bahar dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir.

SUNY-Albany Üniversitesi'nde geçirilecek dönemler için öğrenciler bu üniversitenin o yıl

için belirlenen ücretini ödeyeceklerdir. Bu üniversitenin 2021-2022 öğretim ücreti,

zorunlu sağlık sigortası dâhil, akademik yıl başına (yaz dönemleri hariç) yaklaşık 30.000

ABD Dolarıdır. Öğrencinin SUNY-Albany Üniversitesi'nde bulunacağı süre içinde yurt,

yemek, kitap-kırtasiye ve kişisel ihtiyaçları için yapacağı harcamanın akademik yıl

başına yaklaşık 10.000  -  15.000 ABD Doları tutacağı tahmin edilmektedir.

Bk. 1 - Öğretim dili İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

5.000 TL

İlahiyat (İ.Ö.)(%30 Arapça) 9.500 TL1404

22.000 TL

İktisat (İngilizce) 4 80

İktisat (İngilizce)(UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany))(Ücretli) 4 5

5.000 TLİşletme (İngilizce) 4 100

İlahiyat (%30 Arapça) 4 190 5.000 TL

https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1146_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1161_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9816_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1162_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1146_tr.html
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2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN/YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

KONTENJANLARI

TABLO-2. LİSANS PROGRAMLARI

Bk. 1 - Öğretim dili İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

Bk. 12 - SUNY-Albany Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan uluslararası ortak lisans

programları 4 yıl süreli olup, öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfı, 1. ve 2. sınıfları Dokuz

Eylül Üniversitesi'nde, 3. ve 4. sınıfları da SUNY-Albany Üniversitesi'nde

tamamlayacaklardır. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için bu programlara yerleşen

öğrenciler için öğrenim ücreti İngilizce hazırlık ve lisans programları için akademik yıl

başına DEÜ'de 22.000 TL olup, Güz ve Bahar dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir.

SUNY-Albany Üniversitesi'nde geçirilecek dönemler için öğrenciler bu üniversitenin o yıl

için belirlenen ücretini ödeyeceklerdir. Bu üniversitenin 2021-2022 öğretim ücreti,

zorunlu sağlık sigortası dâhil, akademik yıl başına (yaz dönemleri hariç) yaklaşık 30.000

ABD Dolarıdır. Öğrencinin SUNY-Albany Üniversitesi'nde bulunacağı süre içinde yurt,

yemek, kitap-kırtasiye ve kişisel ihtiyaçları için yapacağı harcamanın akademik yıl

başına yaklaşık 10.000  -  15.000 ABD Doları tutacağı tahmin edilmektedir.

Bk. 1 - Öğretim dili İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

Bk. 1 - Öğretim dili İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

Bk. 1 - Öğretim dili İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

Bk. 12 - SUNY-Albany Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan uluslararası ortak lisans

programları 4 yıl süreli olup, öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfı, 1. ve 2. sınıfları Dokuz

Eylül Üniversitesi'nde, 3. ve 4. sınıfları da SUNY-Albany Üniversitesi'nde

tamamlayacaklardır. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için bu programlara yerleşen

öğrenciler için öğrenim ücreti İngilizce hazırlık ve lisans programları için akademik yıl

başına DEÜ'de 22.000 TL olup, Güz ve Bahar dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir.

SUNY-Albany Üniversitesi'nde geçirilecek dönemler için öğrenciler bu üniversitenin o yıl

için belirlenen ücretini ödeyeceklerdir. Bu üniversitenin 2021-2022 öğretim ücreti,

zorunlu sağlık sigortası dâhil, akademik yıl başına (yaz dönemleri hariç) yaklaşık 30.000

ABD Dolarıdır. Öğrencinin SUNY-Albany Üniversitesi'nde bulunacağı süre içinde yurt,

yemek, kitap-kırtasiye ve kişisel ihtiyaçları için yapacağı harcamanın akademik yıl

başına yaklaşık 10.000  -  15.000 ABD Doları tutacağı tahmin edilmektedir.

4 5.000 TL

22.000 TL

22.000 TL5

4 60

İşletme (İngilizce)(UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany))(Ücretli) 4

60

Turizm İşletmeciliği (İngilizce)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany))(Ücretli) 4 5

5.000 TL

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9815_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1169_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9817_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1163_tr.html
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2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN/YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

KONTENJANLARI

TABLO-2. LİSANS PROGRAMLARI

Bk. 1 - Öğretim dili İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

MİMARLIK FAKÜLTESİ (BUCA/İZMİR)

Mimarlık (Türkçe) 4 60
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

7.300 TL

Şehir ve Bölge Planlama (Türkçe) 4 60
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

7.300 TL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (BUCA/İZMİR)

Bk. 1 - Öğretim dili İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

Çevre Mühendisliği (Türkçe) 4 60 7.300 TL

Bk. 1 - Öğretim dili İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

Endüstri Mühendisliği (Türkçe) 4 60 7.300 TL

İnşaat Mühendisliği (Türkçe) 4 60 7.300 TL

İnşaat Mühendisliği (İ.Ö.)(Türkçe) 4 60 9.500 TL

Jeofizik Mühendisliği (Türkçe) 4 20 7.300 TL

Jeoloji Mühendisliği (Türkçe) 4 30 7.300 TL

Maden Mühendisliği (Türkçe) 4 50 7.300 TL

Bk. 2 - Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

Bk. 2 - Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

7.300 TL

7.300 TL

7.300 TL

5.000 TL

4 60

60

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4 60

Makine Mühendisliği (İ.Ö.)(%30 İngilizce) 4 60

Makine Mühendisliği (%30 İngilizce) 4 60

14.500 TL

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) 4

https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1214_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1213_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1195_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1197_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1198_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1198_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1199_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1200_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1201_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1196_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1210_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1202_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1202_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_10161_tr.html
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ÖZEL KOŞUL & AÇIKLAMALAR
ÖĞRENİM ÜCRETİ

(YILLIK)

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN/YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

KONTENJANLARI

TABLO-2. LİSANS PROGRAMLARI

Bk. 2 - Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

Bk. 2 - Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

TIP FAKÜLTESİ (BALÇOVA/İZMİR)(Türkçe) 6 70 54.500 TL

TURİZM FAKÜLTESİ (BUCA/İZMİR)

Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

Bk. 9 - Bu programa kayıt olan öğrenciler mesleğin gerektirdiği kıyafeti ve donanımı

edinmek ve eğitim esnasında kullanmak zorundadır. Renk ve model standart tek tiptir.

Temini öğrenciye aittir ve mecburidir.

Bk. 2 - Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.

Bk. 3 - Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır,

programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa

kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İlgili dil için Üniversitemiz tarafından kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı

olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

Bk. 8 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

rağmen hazırlık sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir.

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU (BUCA/İZMİR)

Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

6.000 TL

Bk. 9 - Bu programa kayıt olan öğrenciler mesleğin gerektirdiği kıyafeti ve donanımı

edinmek ve eğitim esnasında kullanmak zorundadır. Renk ve model standart tek tiptir.

Temini öğrenciye aittir ve mecburidir.

Turizm İşletmeciliği (Türkçe) 4 60
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

6.000 TL

Uluslararası Ticaret (Türkçe) 4 60
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil

değildir.

6.000 TL

VETERİNER FAKÜLTESİ (KİRAZ/İZMİR)(Türkçe) 5 60 Bk. 18 - Öğrenim, Kiraz ilçesinde sürdürülecektir. 12.000 TL

4 60

7.300 TL

7.300 TL

Not: Hazırlık sınıflarında geçen süre öğrenim sürelerine dahil değildir.

İ.Ö. : İkinci Öğretim

Tekstil Mühendisliği (%30 İngilizce) 4

Vatandaşlıktan Çıkma İzni Belgesi sahibi adaylar, Mavi Kart sahibi adaylar, lise öğrenimlerini K.K.T.C. hariç yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu adaylar ve ilk uyruğu T.C.

olan çift uyruklu adaylar; Öğretmenlik Programları (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı dahil), Hukuk Programı, Tıp Doktorluğu Programı ve Diş Hekimliği

Programı için ayrılan kontenjanların en fazla %10'u kadar yerleştirilir.

6.000 TL

6.000 TL

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%30 İngilizce)

40

4 60

Turizm İşletmeciliği (%30 İngilizce) 4 60

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Türkçe) 4 55

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Türkçe)

https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1081_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_10157_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9850_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_10089_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1211_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1212_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9824_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9813_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9851_tr.html
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ÖZEL KOŞUL & AÇIKLAMALAR

ÖĞRENİM ÜCRETİ
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(*)

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ (BUCA/İZMİR)(*)

Müzik Öğretmenliği (Türkçe) 4 35 5.000 TL

Resim-İş Öğretmenliği (Türkçe) 4 60 5.000 TL

DEVLET KONSERVATUVARI (BUCA/İZMİR)(*)

Bale (Türkçe) 4 10 15.500 TL

Bestecilik ve Orkestra Şefliği (Türkçe) 4 4 15.500 TL

Opera (Türkçe) 4 15 15.500 TL

Piyano (Türkçe) 4 8 15.500 TL

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar (Türkçe) 4 20 15.500 TL

Yaylı Çalgılar (Türkçe) 4 9 15.500 TL

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (BUCA/İZMİR))(*)

Aksesuar Tasarımı (Türkçe) 4 15 7.300 TL

Çini Tasarımı ve Onarımı (Türkçe) 4 10 7.300 TL

Drama Yazarlığı ve Dramaturji (Türkçe) 4 10 7.300 TL

Grafik Sanatlar (Türkçe) 4 20 7.300 TL

Grafik Tasarımı (Türkçe) 4 20 7.300 TL

Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri (Türkçe) 4 15 7.300 TL

Hat Sanatı (Türkçe) 4 10 7.300 TL

Heykel (Türkçe) 4 15 7.300 TL

Moda Giyim Tasarımı (Türkçe) 4 20 7.300 TL

Müzik Teknolojisi (Türkçe) 4 15 7.300 TL

Müzikoloji (Türkçe) 4 15 7.300 TL

Oyunculuk (Türkçe) 4 10 7.300 TL

Resim (Türkçe) 4 25 7.300 TL

Sahne Tasarımı (Türkçe) 4 10 7.300 TL

Seramik ve Cam (Türkçe) 4 20 7.300 TL

Tekstil Tasarımı (Türkçe) 4 20 7.300 TL

Tezhip Sanatı (Türkçe) 4 10 7.300 TL

NECAT HEPKON SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (SEFERİHİSAR/İZMİR)(*)

Antrenörlük Eğitimi (Türkçe) 4 50 5.000 TL

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Türkçe) 4 40 5.000 TL

Vatandaşlıktan Çıkma İzni Belgesi sahibi adaylar, Mavi Kart sahibi adaylar, lise öğrenimlerini K.K.T.C. hariç yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu adaylar ve ilk uyruğu T.C.

olan çift uyruklu adaylar; Öğretmenlik Programları (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı dahil), Hukuk Programı, Tıp Doktorluğu Programı ve Diş Hekimliği

Programı için ayrılan kontenjanların en fazla %10'u kadar yerleştirilir.

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN/YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

KONTENJANLARI

TABLO-3. ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ KABUL EDİLEN LİSANS PROGRAMLARI

(*): Tabloda yer alan programlara "Özel Yetenek Sınavı" ile seçme yoluyla öğrenci kabul edildiğinden, yurt dışından öğrenci kabulü kapsamında başvuracak adaylar ayrıca özel yetenek

sınavına da tabi tutulacak olup adayların "Özel Yetenek Sınavı" hakkında https://www.deu.edu.tr sayfasından ilan edilecek duyuruyu takip etmeleri gerekmektedir.

https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1109_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1113_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9510_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_10164_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_10154_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_10155_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9658_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_10165_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_10168_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1032_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9511_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9319_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_10146_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1013_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1027_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_1014_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_10156_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9512_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_10166_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9599_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2021-2022/tr/bolum_9558_tr.html


PROGRAMLAR İLE İLGİLİ KOŞULLAR VE AÇIKLAMALAR: 

 

1) Öğretim dili İngilizce’dir. 

2) Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir. 

3) Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın 

sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. 

Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İlgili dil için 

Üniversitemiz tarafından kabul edilen; 

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen 

düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, 

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar 

doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler Dokuz Eylül 

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına göre yürütülür. 

4) İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. 

Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir.  

5) Öğretim dili Almanca’dır. 

6) Öğretim dili Fransızca’dır. 

7) Bu programdaki öğretim dili en az %30 Arapça’dır. 

8) Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık 

sınıfını 2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. 

9) Bu programa kayıt olan öğrenciler mesleğin gerektirdiği kıyafeti ve donanımı edinmek ve 

eğitim esnasında kullanmak zorundadır. Renk ve model standart tek tiptir. Temini öğrenciye 

aittir ve mecburidir. 

10) Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı 

giymek zorundadırlar. 

11) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı için aranan nitelikler; 

1. Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli 

Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 

2. Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir 

sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış 

olmak şartıyla heyet raporu almak. (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.) 

12) SUNY-Albany Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan uluslararası ortak lisans programları 

4 yıl süreli olup, öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfı, 1. ve 2. sınıfları Dokuz Eylül 

Üniversitesi'nde, 3. ve 4. sınıfları da SUNY-Albany Üniversitesi'nde tamamlayacaklardır. 

2021-2022 eğitim öğretim yılı için bu programlara yerleşen öğrenciler için öğrenim ücreti 

İngilizce hazırlık ve lisans programları için akademik yıl başına DEÜ'de 22.000 TL olup, Güz 

ve Bahar dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir. SUNY-Albany Üniversitesi'nde 

geçirilecek dönemler için öğrenciler bu üniversitenin o yıl için belirlenen ücretini 

ödeyeceklerdir. Bu üniversitenin 2021-2022 öğretim ücreti, zorunlu sağlık sigortası dâhil, 

akademik yıl başına (yaz dönemleri hariç) yaklaşık 30.000 ABD Dolarıdır. Öğrencinin 

SUNY-Albany Üniversitesi'nde bulunacağı süre içinde yurt, yemek, kitap-kırtasiye ve kişisel 

ihtiyaçları için yapacağı harcamanın akademik yıl başına yaklaşık 10.000  -  15.000 ABD 

Doları tutacağı tahmin edilmektedir. 

13) Bu programı tercih edecek öğrenciler uygulamalı derslerdeki araç ve gereçleri (video kaset, 

fotoğraf makinesi, film, flaş, röportaj teybi gibi) kendileri temin edeceklerdir.  

14) Bu programda öğrencilerin ikinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye Dayalı Öğretim 

(EDÖ) Staj yapmaları zorunludur. 

15) Bu programda dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütülecektir. Programa 

alınan öğrencilerin internet bağlantısı olan kişisel bir bilgisayarı kullanma olanağına sahip 

olmaları gerekmektedir. Bu programın güz ve bahar yarıyılına ait derslerin dönem sonu 

sınavları Üniversite kampüsünde veya ilgili Meslek Yüksekokulunda yapılacaktır. (Materyal 

giderleri, ara sınav ve yıl sonu sınavları vb. konularda ayrıntılı bilgi, Üniversitenin internet 



adresinden edinilebilir.) Uzaktan Öğretim programlarının diplomalarında "uzaktan öğretim" 

ibaresi yer alacaktır. 

16) Teknik bilgi, beceri ve uygulama gerektiren mesleki derslerde en az %30 uygulamalı yüz yüze 

eğitim yapılır. Detaylı bilgi MYO/YO/fakültenin web sitesinden öğrenilebilir. 

17) Bu programa kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin; 

a) TC vatandaşı olması, 

b) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz 

Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık 

Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları, 

c) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık 

Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemiadamı Olur Sağlık 

Raporu"nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama 

Belgesi almaları gerekmektedir. 

18) Öğrenim, Kiraz ilçesinde sürdürülecektir. 

19) Öğretim, Selçuk İlçesinde sürdürülecektir. 
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