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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) Üniversitemizce 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. 9 - 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
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

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

değildir.
10.000 TL

Biyoloji Öğretmenliği (Türkçe) 4 10.000 TL

Coğrafya Öğretmenliği (Türkçe) 4 10.000 TL

Fen Bilgisi Öğretmenliği (Türkçe) 4 10.000 TL

Fizik Öğretmenliği (Türkçe) 4 10.000 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) Üniversitemizce 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. 9 - 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 10.000 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) Üniversitemizce 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. 9 - 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 10.000 TL

Matematik Öğretmenliği (Türkçe) 4 10.000 TL

Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) 4 10.000 TL

Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) 4 10.000 TL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) 4
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

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

değildir.
10.000 TL

Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) 4 10.000 TL

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Türkçe) 4 10.000 TL

Tarih Öğretmenliği (Türkçe) 4 10.000 TL

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Türkçe) 4 10.000 TL

Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) 4 10.000 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) Üniversitemizce 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. 9 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

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

programdan ilişiği kesilir.

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN/YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

PROGRAMLAR & ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-2. LİSANS PROGRAMLARI

Almanca Öğretmenliği (Almanca) 4 10.000 TL

Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) 4 10.000 TL

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 10.000 TL

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ( İngilizce) 4 18.000 TL

https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1100_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1100_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1099_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1084_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1096_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1083_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1085_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1101_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1101_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1103_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1102_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1102_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1086_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1087_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1095_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9852_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1105_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1117_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1098_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1097_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1108_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1107_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1154_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1154_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1100_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1101_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1102_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1154_tr.html
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ÖZEL KOŞUL & AÇIKLAMALAR
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2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN/YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

PROGRAMLAR & ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

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) Üniversitemizce 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. 9 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

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

programdan ilişiği kesilir.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (BALÇOVA/İZMİR)(Türkçe) 5 60.000 TL

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) Üniversitemizce 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. 9 - 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
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

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

değildir.
10.000 TL

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

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

değildir.
15.000 TL

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

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

değildir.
10.000 TL

Felsefe (Türkçe) 4 10.000 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) Üniversitemizce 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. 9 - 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) Üniversitemizce 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. 9 - 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
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

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

değildir.
10.000 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) Üniversitemizce 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. 9 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

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

programdan ilişiği kesilir.

Lojistik Yönetimi (İngilizce) 4

Psikoloji (%30 İngilizce) 4

10.000 TL

18.000 TL

10.000 TL

Karşılaştırmalı Edebiyat (%30 İngilizce)

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) 4

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) 4 10.000 TL

10.000 TL4

https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9818_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9818_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_10128_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1127_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1127_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1138_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1138_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1137_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9607_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_10160_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_10160_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9747_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9747_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9746_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9629_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9629_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9818_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9629_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9747_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1127_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_10160_tr.html
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ÖZEL KOŞUL & AÇIKLAMALAR
ÖĞRENİM ÜCRETİ

(YILLIK)

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN/YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

PROGRAMLAR & ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-2. LİSANS PROGRAMLARI

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) Üniversitemizce 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 - Öğretim dili Rusça'dır.

Bk. 9 - 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 10.000 TL

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

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

değildir.
10.000 TL

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

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

değildir.
15.000 TL

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

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

değildir.
10.000 TL

FEN FAKÜLTESİ (BUCA/İZMİR)

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

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

değildir.
10.000 TL

Biyoloji (Türkçe) 4 10.000 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) Üniversitemizce 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. 9 - 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) Üniversitemizce 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. 9 - 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) Üniversitemizce 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. 9 - 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) Üniversitemizce 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. 9 - 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 FAKÜLTESİ (BALÇOVA/İZMİR)

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

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

değildir.
12.000 TL

Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) 4 10.000 TL

4

4

Fizik (%30 İngilizce) 10.000 TL

4

4

10.000 TL

10.000 TL

10.000 TL

İstatistik (%30 İngilizce)

Kimya (%30 İngilizce)

Matematik (İngilizce)

https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_10287_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_10287_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9751_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9091_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9091_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9758_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9563_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9840_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1128_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1128_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1135_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1135_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1136_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1136_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1129_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1129_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9565_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_10287_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1128_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1135_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1136_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1129_tr.html
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ÖZEL KOŞUL & AÇIKLAMALAR
ÖĞRENİM ÜCRETİ

(YILLIK)

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN/YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

PROGRAMLAR & ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-2. LİSANS PROGRAMLARI

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (BUCA/İZMİR)

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

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

edeceklerdir.
15.000 TL

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

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

edeceklerdir.
15.000 TL

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

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

edeceklerdir.
15.000 TL

Fotoğraf (Türkçe) 4 15.000 TL

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

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

edeceklerdir.
15.000 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. 11 - Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin

gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.

HUKUK FAKÜLTESİ (BUCA/İZMİR)(Türkçe) 4 15.000 TL

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (BUCA/İZMİR)

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

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

değildir.
10.000 TL

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

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

değildir.
15.000 TL

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

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

değildir.
10.000 TL

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

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

değildir.
15.000 TL

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

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

değildir.
10.000 TL

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

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

değildir.
15.000 TL

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

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

değildir.
10.000 TL

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

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

değildir.
15.000 TL

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

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

değildir.
10.000 TL

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

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

değildir.
15.000 TL

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

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

değildir.
10.000 TL

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

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

değildir.
15.000 TL

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

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

değildir.
10.000 TL

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

Bk. 9 - 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) Üniversitemizce 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 programdaki öğretim dili en az %30 Arapça’dır.

Bk. 9 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

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

programdan ilişiği kesilir.

İlahiyat (%30 Arapça) 4

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ (BALÇOVA/İZMİR)(Türkçe) 4 15.000 TL

10.000 TL

İlahiyat (İkinci Öğretim)(%30 Arapça) 19.000 TL4

https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_10152_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_10162_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_10163_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1011_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9402_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1229_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1139_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1177_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1177_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1178_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1178_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1175_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1175_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1176_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1176_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1179_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1179_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1180_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1180_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9752_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1146_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1146_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1146_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1146_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1146_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1229_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1146_tr.html
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ÖZEL KOŞUL & AÇIKLAMALAR
ÖĞRENİM ÜCRETİ

(YILLIK)

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN/YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

PROGRAMLAR & ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-2. LİSANS PROGRAMLARI

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) Üniversitemizce 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. 9 - 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) Üniversitemizce 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. 9 - 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. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için bu programlara yerleşen

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

başına DEÜ'de 40.000 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 2023-2024

öğretim ücreti, zorunlu sağlık sigortası dâhil, akademik yıl başına (yaz dönemleri hariç)

yaklaşık 30.621 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) Üniversitemizce 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. 9 - 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) Üniversitemizce 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. 9 - 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. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için bu programlara yerleşen

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

başına DEÜ'de 40.000 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 2023-2024

öğretim ücreti, zorunlu sağlık sigortası dâhil, akademik yıl başına (yaz dönemleri hariç)

yaklaşık 30.621 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.

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

İşletme (İngilizce) 4

40.000 TL

İktisat (İngilizce) 4

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

10.000 TL

40.000 TL

10.000 TL

https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1161_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1161_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9816_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9816_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9816_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1162_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1162_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9815_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9815_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9815_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9815_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1162_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1161_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9816_tr.html
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ÖZEL KOŞUL & AÇIKLAMALAR
ÖĞRENİM ÜCRETİ

(YILLIK)

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN/YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

PROGRAMLAR & ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

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) Üniversitemizce 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. 9 - 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) Üniversitemizce 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. 9 - 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) Üniversitemizce 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. 9 - 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. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için bu programlara yerleşen

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

başına DEÜ'de 40.000 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 2023-2024

öğretim ücreti, zorunlu sağlık sigortası dâhil, akademik yıl başına (yaz dönemleri hariç)

yaklaşık 30.621 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) Üniversitemizce 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. 9 - 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
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

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

değildir.
15.000 TL

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

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

değildir.
15.000 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) Üniversitemizce 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. 9 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

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

programdan ilişiği kesilir.

10.000 TL

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) 4

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

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 4

Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 4

4

15.000 TL

10.000 TL

40.000 TL

10.000 TL

https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1169_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1169_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1163_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1163_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9817_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9817_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9817_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_10161_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_10161_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1214_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1213_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1210_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1210_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1163_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_10161_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9817_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1210_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1169_tr.html
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2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN/YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

PROGRAMLAR & ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-2. LİSANS PROGRAMLARI

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

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

değildir.
15.000 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) Üniversitemizce 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. 9 - 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
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

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

değildir.
15.000 TL

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

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

değildir.
15.000 TL

İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim)(Türkçe) 4
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

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

değildir.
25.000 TL

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

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

değildir.
15.000 TL

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

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

değildir.
15.000 TL

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

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

değildir.
15.000 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) Üniversitemizce 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. 9 - 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) Üniversitemizce 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. 9 - 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) Üniversitemizce 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. 9 - 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) Üniversitemizce 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. 9 - Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine

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

programdan ilişiği kesilir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%30 İngilizce) 4

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim)(%30 İngilizce) 4

Makine Mühendisliği (%30 İngilizce) 4

Tekstil Mühendisliği (%30 İngilizce) 4

30.000 TL

15.000 TL

15.000 TL

15.000 TL

15.000 TL

4

https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1195_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1196_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1196_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1197_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1198_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1198_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1199_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1200_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1201_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1202_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1202_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1202_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1202_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1212_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1212_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1211_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1211_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1212_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1196_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1202_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1202_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1211_tr.html
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ÖZEL KOŞUL & AÇIKLAMALAR
ÖĞRENİM ÜCRETİ
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2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN/YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

PROGRAMLAR & ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-2. LİSANS PROGRAMLARI

NECAT HEPKON SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (SEFERİHİSAR/İZMİR)

Rekreasyon 4 10.000 TL

TIP FAKÜLTESİ (BALÇOVA/İZMİR)(Türkçe) 6 100.000 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. 10 - 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) Üniversitemizce 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. 9 - 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.

Bk. 10 - 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
Bk. 4 - İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı

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

değildir.
12.000 TL

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

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

değildir.
12.000 TL

VETERİNER FAKÜLTESİ (KİRAZ/İZMİR)(Türkçe) 5 Bk. 17 - Öğrenim, Kiraz ilçesinde sürdürülecektir. 24.000 TL

12.000 TLGastronomi ve Mutfak Sanatları (Türkçe)

Turizm İşletmeciliği (%30 İngilizce) 4

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Türkçe) 4

Not: Hazırlık sınıflarında geçen süre öğrenim sürelerine dahil değildir.

12.000 TL

12.000 TL

4

https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9600_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_1081_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9813_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9824_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9824_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9851_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_10157_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9850_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_10089_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9851_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9824_tr.html
https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2022-2023/tr/bolum_9813_tr.html

