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.

