
SIKÇA SORULAN SORULAR 
 

BAŞVURU 
 

S: Yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü başvurusu ne zaman alınmaktadır?  

C: Başvurular için sabit bir tarih aralığı bulunmamaktadır. Her yıl başvuru takvimi Üniversite Senatosu 

tarafından belirlenmekte olup bir veya birden fazla başvuru dönemi belirlenebilmektedir. Başvuru takvimi, 

başvuru koşulları ve başvuruda kabul edilen belgeler hakkındaki duyuru her yıl başvuru dönemi 

başlamadan önce https://deyos.deu.edu.tr/tr sayfasından ilan edilmektedir. 

 

S: Yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü başvurusu ücretli midir?  

C: Hayır. Başvuru ücretsizdir. 

 

S: Yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü başvuru koşulları nelerdir? 

C: Yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü başvuru koşullarını https://deyos.deu.edu.tr/tr/basvuru-

kosullari sayfasından öğrenebilirsiniz. 

 

S: Liseyi Türkiye’de okudum ve biri T.C. vatandaşlığı olmak üzere çifte vatandaşlığım var. Yurt 

dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü başvuru koşulunu sağlıyor muyum? 

C: 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 7. Maddesinde; 

(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk 

vatandaşıdır. 

(2) Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır. 

(3) Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını 

sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır. 

 

hükümleri yer aldığından yabancı bir ülkede doğmuş ve çifte vatandaşlığınız bulunuyor olsa bile Türk 

vatandaşı sayılırsınız. Bu durumda başvuru hakkınız bulunmamaktadır. 

 

Ancak Türk vatandaşlığından çıkıp Türk Vatandaşlığından Çıkma Belgesi veya Mavi Kart sahibi olduğunuz 

takdirde başvuru koşulunu sağlamış olursunuz (Bu belgeye son başvuru tarihinden önce sahip olmak koşulu 

ile)(Liseye 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmak şartıyla). 

 

Türk vatandaşlığınız doğumla kazanılmış değil, sonradan edinilmiş ise vukuatlı nüfus kayıt örneği ile bu 

durumunuzu belgeleyerek Türkiye’de liseyi okumuş olsanız bile başvuru koşulunu sağlamış olursunuz 

(Liseye 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmak şartıyla). 

 

S: T.C. vatandaşıyım. Lise eğitimimin 3 yılını yabancı bir ülkede, 1 yılını Türkiye’de okudum. Yurt 

dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü başvuru koşulunu sağlıyor muyum? 

C: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” ına göre, yurt 

dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü kapsamında başvuru koşulunu sağlamanız için; lise eğitiminize 1 

Şubat 2013’ten önce başladıysanız lisenin son üç yılını, 1 Şubat 2013’ten sonra başladıysanız lise 

eğitiminizin tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlamış olmanız gerekmektedir. 

 

https://deyos.deu.edu.tr/tr
https://deyos.deu.edu.tr/tr/basvuru-kosullari
https://deyos.deu.edu.tr/tr/basvuru-kosullari
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/06/20090612-1.htm
https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/yurt-disindan-ogrenci-kabulune-iliskin-esaslar-26072022.pdf


S: T.C. vatandaşıyım. Lise eğitiminin tamamını yurt dışında Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir lisede 

tamamladım. Yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü başvuru koşulunu sağlıyor muyum? 

C: Evet. Ancak, başvuruda sizden lisenin tamamını yurt dışında okuduğunuzu kanıtlayıcı belgeler 

(Transkript, karne, lise eğitimi süresini kapsayacak şekilde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut 

Kapıları Daire Başkanlığı’ndan alınan Yurda Giriş/Çıkış Belgesi vs.) talep edilecektir. 

 

S: T.C. vatandaşıyım. Lise eğitimimi Türkiye’de bulunan yabancı bir lisede tamamladım. Yurt 

dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü başvuru koşulunu sağlıyor muyum? 

C: Hayır. Başvuru hakkınız bulunmamaktadır. 

 

S: Liseyi Türkiye’de okudum ve doğumla T.C. vatandaşlığı olmak üzere çifte vatandaşlığım var. Türk 

vatandaşlığından çıkmak için başvuru yaptım. Ancak henüz süreç bitmedi. Başvuru sürecinde halen T.C. 

vatandaşı olarak başvuru yapıp kayıt hakkı kazanırsam Türk Vatandaşlığından Çıkma Belgesi ya da Mavi 

Kart ile kayıt yaptırabilir miyim? 

C: Son başvuru tarihi itibarıyla, Türk vatandaşlığından çıkma işlemlerini tamamlamış ve Türk 

Vatandaşlığından Çıkma Belgesi ya da Mavi Kart sahibi olmanız gerekmektedir. Başvuruda sizden bu belge 

talep edileceğinden Türk vatandaşlığından çıkmak için başvuru yapmış ve süreci başlatmış olmanız yeterli 

kabul edilmeyecektir. Başvuru hakkınız bulunmamaktadır. Bu itibarla, Türk Vatandaşlığından Çıkma 

Belgesi ya da Mavi Kartın kayıt aşamasında alınması da söz konusu değildir. 

 

S: K.K.T.C. uyrukluyum ve GCE A Level sonuçlarım yok. SAT, ACT, YÖS vb. sınav sonucu ile Yurt 

dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü başvurusu yapabilir miyim? 

C: K.K.T.C. uyruklu olanların ya da uyruğundan biri K.K.T.C. olan çift uyrukluların, yurt dışından/yabancı 

uyruklu öğrenci kabulü başvurusu yapabilmeleri için öncelikle GCE A Level sonucuna sahip olması 

gerekmektedir. Bu durumda başvuru hakkınız bulunmamaktadır. 

 

S: GCE A Level sonuçlarım başvuru tarihleri bittikten sonra açıklanacak. “Beklenen Sonuç” ifadesi yazan 

belge ile yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü başvurusu yapabilir miyim? 

C: Hayır. Başvuruların değerlendirilebilmesi için gerçekleşen sonuçların yer aldığı belgeye sahip olunması 

zorunludur. 

 

S: Üniversitenize yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü başvurusu nasıl yapılmaktadır? 

C: Üniversitemiz yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü başvurularını sadece 

https://ogrbasvuru.deu.edu.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) olarak almaktadır. Şahsen, postayla ya 

da e-postayla başvuru kabul edilmemektedir. Her başvuru dönemi öncesinde https://deyos.deu.edu.tr/tr 

adresinden yapılan duyurularda detaylı bilgi yer almaktadır. 

 

S: Üniversitenize yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü kapsamında lisansüstü programlar için 

başvurular da “Dokuz Eylül Üniversitesi Online Başvuru Sistemi” üzerinden mi yapılmaktadır? 

C: Hayır. Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) programlar için yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü 

başvuruları üniversitemize bağlı enstitüler tarafından alınmaktadır. Üniversitemizde lisansüstü düzeyde 

eğitim veren 7 enstitü bulunmaktadır. Bunlar: 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Güzel Sanatlar Enstitüsü 

https://ogrbasvuru.deu.edu.tr/
https://deyos.deu.edu.tr/tr
https://ataturkilkeleri.deu.edu.tr/tr/
https://egitimbilimleri.deu.edu.tr/
https://fbe.deu.edu.tr/tr/
https://gse.deu.edu.tr/tr/


İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

 

S: Başvuru sisteminde hangi adımları izlemem gerekiyor? 

C: Başvuru işlemi hakkında adaylara yol göstermek amacıyla bir kılavuz hazırlanmış olup kılavuza 

https://deyos.deu.edu.tr/tr/basvuru-tercih-kilavuzu adresinden ulaşabilirsiniz. Başvuru işlemine 

başlamadan önce kılavuzu mutlaka okuyunuz. 

 

S: Başvuru sisteminde gerekli belgeleri yükledikten sonra bu belgeleri ayrıca posta ile de üniversitenize 

göndermem gerekiyor mu? 

C: Hayır. Başvuruda sisteme yüklenen belgeleriniz dijital ortamda saklanacaktır. Adresimize ayrıca posta 

ile de göndermeniz gerekmemektedir. Ancak, kayıt hakkı kazandığınız takdirde evraklarınızın asıllarını, 

kayıt işlemleri için teslim etmeniz gerekmektedir. 

 

S: Başvuru süresi içerisinde sisteminize giriş yapıp belgelerimi yükleyemedim. Başvuru belgelerimi e-

posta ile gönderirsem başvurum değerlendirilir mi? 

C: Hayır. E-posta ile gönderilen belgeler kabul edilmemektedir. Online Başvuru sistemi üzerinden 

yapılmayan hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmamaktadır. 

 

S: Üniversiteniz YÖS yapıyor mu? 

C: Evet. Üniversitemiz her yıl düzenli olarak yılda bir kez “Dokuz Eylül Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci 

Kabul Sınavı (DEYÖS)” yapmaktadır.  

 

S: DEYÖS başvurusu ne zaman ve nasıl yapılmaktadır? 

C: DEYÖS başvurusu için sabit bir tarih aralığı bulunmamaktadır. Her yıl DEYÖS başvuru takvimi Üniversite 

Senatosu tarafından belirlenmekte olup başvuru takvimi, başvuru koşulları ve sınav ücreti hakkındaki 

duyuru her yıl başvuru dönemi başlamadan önce https://deyos.deu.edu.tr/tr sayfasından ilan 

edilmektedir. DEYÖS başvuruları, sadece https://ogrbasvuru.deu.edu.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) 

olarak alınmaktadır. Şahsen, postayla ya da e-postayla başvuru kabul edilmemektedir. 

 

S: DEYÖS ücretli midir? 

C: Evet. DEYÖS sınav ücreti her yıl Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmekte olup 

https://deyos.deu.edu.tr/tr/sinav-ucreti adresinden ilan edilmektedir. 

 

S: DEYÖS sınav ücreti ne kadardır ve ücreti nasıl yatırmam gerekiyor? 

C: DEYÖS sınav ücreti her yıl Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmekte olup tutar, banka bilgileri 

ve ödeme yöntemleri hakkındaki bilgilere https://deyos.deu.edu.tr/tr/sinav-ucreti adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

 

S: DEYÖS’ün içeriği nedir? 

C: DEYÖS sınav içeriği ile ilgili bilgilere https://deyos.deu.edu.tr/tr/sinav-icerigi adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

S: DEYÖS soru örneklerine nasıl ulaşabilirim? 

C: DEYÖS soru örneklerine https://deyos.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/Soru_Ornekleri.pdf 

adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

https://ibg.deu.edu.tr/
https://saglikbil.deu.edu.tr/tr/
https://sbe.deu.edu.tr/tr/
https://deyos.deu.edu.tr/tr/basvuru-tercih-kilavuzu
https://deyos.deu.edu.tr/tr
https://ogrbasvuru.deu.edu.tr/
https://deyos.deu.edu.tr/tr/sinav-ucreti
https://deyos.deu.edu.tr/tr/sinav-ucreti
https://deyos.deu.edu.tr/tr/sinav-icerigi
https://deyos.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/Soru_Ornekleri.pdf


S: DEYÖS başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? 

C: DEYÖS başvurusu için, başvuru sistemine dijital bir fotoğraf (mutlaka JPG formatında olacak en fazla 1 

MB boyutunda olacak) ve “Başvuru Koşul Belgesi” (başvuru koşulunu sağladığınızı kanıtlayıcı belge) 

yüklemeniz gerekmektedir. Detaylı bilgi için https://deyos.deu.edu.tr/tr/basvuru-tercih-kilavuzu 

adresinden ilan edilen kılavuzu inceleyebilirsiniz. 

 

S: DEYÖS ne zaman yapılmaktadır? 

C: DEYÖS’ün düzenlendiği sabit bir tarih yoktur. Genel olarak Mayıs, Haziran ya da Temmuz aylarından 

birinde düzenlenmektedir. DEYÖS takvimi, her yıl başvuru dönemi başlamadan önce 

https://deyos.deu.edu.tr/tr adresinden ilan edilmektedir. 

 

S: DEYÖS nerelerde yapılmaktadır? 

C: DEYÖS, sadece İzmir’de üniversitemiz bünyesinde gözetmen denetiminde basılı soru kitapçığı ve cevap 

anahtarı ile yüz yüze yapılmaktadır. 

 

S: DEYÖS Sınav Giriş Belgesi nereden alınacaktır? 

C: “DEYÖS Sınav Giriş Belgesi” https://ogrbasvuru.deu.edu.tr/Yos/dogrulama_index.php adresinden 

alınabilmektedir. 

 

S: DEYÖS sınav gününde adayların yanlarında bulundurmak zorunda olduğu belgeler nelerdir? 

C: Adayın Sınava Gelirken Yanında Bulundurması Gerekenler: 

1. Sınav Giriş Belgesi 

2. Kimlik ya da Pasaport 

3. Fotoğraf 

4. Kalem, silgi ve kalem açacağı 

 

 Not: Sınava girerken akıllı saat, akıllı telefon, tablet, hesap makinesi vb. cihazlar bulundurmak yasaktır. 

 

S: DEYÖS puanı nasıl hesaplanır? 

C: Doğru cevap sayıları kullanılarak standart sapma ve ortalama hesaplanır ve dağılımın ortalaması 50, 

standart sapması 10 olacak şekilde standartlaştırma işlemi yapılır. Standartlaştırılmış değerler 1.25 ile 

çarpılır ve her aday için tek bir DEYÖS puanı hesaplanır. 

 

S: DEYÖS sonucunu nasıl öğrenebilirim? 

C: DEYÖS sonucunuzu, https://ogrbasvuru.deu.edu.tr/Yos/dogrulama_index.php adresinden “DEYOS 

Sonuc Belgesi (DEYOS Result Card)” kutucuğunu seçerek E-posta, şifre, dönem, başvuru sıra no bilgilerini 

de girdikten sonra “Giriş” butonuna basarak öğrenebilirsiniz. 

 

S: DEYÖS sonucunun geçerlilik süresi ne kadardır? 

C: DEYÖS sonucu, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl geçerlidir. 

 

S: Üniversitenize yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü başvurusu sadece DEYÖS sonucu ile mi 

yapılabilmektedir? 

C: Hayır. Üniversitemize yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü başvurularında DEYÖS sonucu ile 

birlikte birçok belge kabul edilmektedir. Üniversite Senatosu kararı ile kabul edilen sınavlar/diplomalar 

listesi her yıl başvurular başlamadan önce https://deyos.deu.edu.tr/tr adresinde “Başvuru” başlığı altında 

yer alan “Kabul Edilen Sınavlar/Diplomalar” sayfasından ilan edilmektedir. 

https://deyos.deu.edu.tr/tr/basvuru-tercih-kilavuzu
https://deyos.deu.edu.tr/tr
https://ogrbasvuru.deu.edu.tr/Yos/dogrulama_index.php
https://ogrbasvuru.deu.edu.tr/Yos/dogrulama_index.php
https://deyos.deu.edu.tr/tr


S: Sınav/diploma başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? 

C: Başvuruda Sisteme Yüklenmesi İstenilen Belgeler: 

1. Sınav Sonuç Belgesi/Diploma Aslı: Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen sınavlar/diplomalar 

listesinde yer alan ve başvuru formunda beyan edilen sınav sonuç belgesinin/diplomanın aslının PDF 

formatında sisteme yüklenmesi talep edilmektedir. 

2. Sınav Sonuç Belgesi/Diploma Tercümesi: Beyan edilen sınav sonuç belgesinin/diplomanın resmi 

makamlarca (Türk Konsolosluğu, noter, yeminli tercüman) onaylı Türkçe ya da İngilizce tercümesinin 

aslının PDF formatında sisteme yüklenmesi talep edilmektedir. (YÖS Sonuç Belgesi ile başvuru yapan 

adayın ya da SAT, ACT vb. İngilizce bir sınav sonuç belgesi ile başvuru yapan adayın bu alana aynı 

belgeyi tekrar yüklemesi gerekmektedir.)(Kayıt hakkı kazanılması durumunda sınav sonuç 

belgesinin/diplomanın sadece Türkçe tercüme kabul edilmektedir. (SAT ve ACT hariç)) 

3. Transkript: Ortaöğretim kurumundan alınmış onaylı transkript ve resmi makamlarca (Türk 

Konsolosluğu, noter, yeminli tercüman) onaylı Türkçe ya da İngilizce tercümesinin aslının PDF 

formatında sisteme yüklenmesi talep edilmektedir. 

4. Pasaport/Kimlik: Pasaportun ya da Geçici Koruma Kimlik Belgesinin fotoğraflı kimlik bilgilerinin yer 

aldığı sayfasının taranmış halinin PDF formatında sisteme yüklenmesi talep edilmektedir. 

5. Fotoğraf: Adayın dijital ortamda bulunan fotoğrafını sisteme yüklemesi gerekmektedir. Bu 

fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde net, yüzü açık, cepheden ve son 6 (altı) 

ay içerisinde çekilmiş resmi ve vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm) formatında olması zorunludur. “Dosya 

Seç” butonuna basarak yüklediğiniz fotoğraf, bu alanda görüntülenecektir. Fotoğraf mutlaka JPG 

formatında olmalıdır. (Güneş gözlüğü vb. aksesuarlar ile mat, karanlık veya uzak mesafelerden 

çekilmiş fotoğraflar kullanılmamasına özen gösteriniz.) 

6. Başvuru Koşulu Belgesi: Başvuru formunda seçilen başvuru koşulunun gerektirdiği belgenin PDF 

formatında yüklenmesi gerekmektedir. 

Detaylı bilgi için https://deyos.deu.edu.tr/tr/basvuru-tercih-kilavuzu adresinden ilan edilen kılavuzu 

inceleyebilirsiniz. 

 

S: TR-YÖS (Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı) sonucu kabul ediliyor mu? 

C: Evet 

 

S: Üniversitenize yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü başvurusu sonucunda yapılan 

yerleştirme işleminde TR-YÖS ile DEYÖS aynı değerde mi görülüyor yoksa DEYÖS daha mı değerlidir? 

C: TR-YÖS sonucu ile DEYÖS sonuçları eşdeğer kabul edilmektedir. Örneğin, TR-YÖS’den alınan puan ve 

DEYÖS’den alınan puan 1 katsayı puanı ile çarpılmaktadır. 

 

S: Başka bir üniversitenin YÖS sonucu ile başvuru yapabilir miyim? 

C: Evet. Türkiye’deki tüm yükseköğretim kurumlarının “Yurt Dışından/Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Sınavı 

(YÖS)” sonucu kabul edilmektedir. Ancak, YÖS’ün yüz yüze yapılmış olması ve YÖS sonuç belgesinde 

doğrulama adresi ile doğrulama kodu bulunması gerekmektedir. Online yapılmış YÖS sonucu ya da 

doğrulanamayan YÖS sonucu ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

S: Diğer Üniversitelerin YÖS sonucu için katsayı uygulanmakta mıdır? 

C: Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan bir komisyon tarafından başvurular değerlendirilmekte olup 

komisyon kararı ile kabul edilen sınavlar/diplomalar listesinde yer alan her belge için ayrı ayrı katsayılar 

uygulanabilmektedir. 

 

 

https://deyos.deu.edu.tr/tr/basvuru-tercih-kilavuzu


S: Üniversitenize SAT sonucum ile başvurmak istiyorum. SAT sonucunun geçerlilik süresi nedir? 

C: Üniversitemize yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü başvurularında kullanılan, Üniversite 

Senatosu kararı ile kabul edilen sınavlar/diplomalar listesindeki “Üniversite Giriş Sınavı” statüsündeki tüm 

belgeler için (SAT, ACT, YÖS, TQDK vb.) geçerlilik süresi, o sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 (iki) yıldır. 

(Örneğin; 01/01/2021 yılında yapılmış bir sınavın geçerli olduğu son tarih 01/01/2023’tür) 

 

S: Lise son sınıf öğrencisiyim. Başvuru tarihlerinde liseden henüz mezun olamamış olma durumumda 

başvuru yapabilir miyim? 

C: Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen sınavlar/diplomalar listesinde yer alan belgelerden sadece 

“Üniversite Giriş Sınavı” statüsünde olan (SAT, ACT, YÖS vb.) belgelerden birine sahip olmanız durumunda 

başvuru hakkınız bulunmaktadır. “Lise Bitirme Sınavı” ya da “Lise Diploması” statüsünde bir belge ile 

başvuru yapmanız kesinlikle mümkün değildir. Bu statüde bir belge ile başvuru yaptığınız tespit edilirse 

başvurunuz reddedilecektir. Ayrıca, “Üniversite Giriş Sınavı” statüsünde olan belgelerden biri ile yaptığınız 

başvuru sonucunda kayıt hakkı kazanmanız halinde ve kayıt tarihinde henüz mezun olmamanız 

durumunda kaydınızın yapılması da mümkün değildir.  

 

S: “Türk Vatandaşlığından Çıkma Belgesi” sahibiyim ve Türkiye’de lise eğitimimi tamamladım. Türkiye 

lise diploması ile üniversitenize yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü başvurusu yapmam 

mümkün müdür? 

C: Hayır. Türkiye lise diploması kabul edilen belgelerden biri değildir. Ancak, Üniversitemiz Senatosu 

tarafından kabul edilen “Üniversite Giriş Sınavı” statüsünde olan belgelerden (SAT, ACT, YÖS vb.) birine 

sahip olmanız durumunda üniversitemize yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü başvurusu hakkınız 

olacaktır. Kabul edilen sınavlar/diplomalar listesine, https://deyos.deu.edu.tr/tr adresinde “Başvuru” 

başlığı altında yer alan “Kabul Edilen Sınavlar/Diplomalar” sayfasından ulaşabilirsiniz. 

 

S: T.C. vatandaşıyım ve yurt dışındaki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir Türk lisesinden mezun oldum. 

Bu diploma ile üniversitenize yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü başvurusu yapmam 

mümkün müdür?  

C: Hayır. Yurt dışında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açılmış Türk lisesi diploması kabul edilen belgelerden 

biri değildir. Ancak, Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen “Üniversite Giriş Sınavı” statüsünde 

olan belgelerden (SAT, ACT, YÖS vb.) birine sahip olmanız durumunda üniversitemize yurt dışından/yabancı 

uyruklu öğrenci kabulü başvurusu hakkınız olacaktır. Kabul edilen sınavlar/diplomalar listesine, 

https://deyos.deu.edu.tr/tr adresinde “Başvuru” başlığı altında yer alan “Kabul Edilen 

Sınavlar/Diplomalar” sayfasından ulaşabilirsiniz. 

 

S: “Türk Vatandaşlığından Çıkma Belgesi” sahibiyim ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucum 

var. YKS sonucu ile üniversitenize yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü başvurusu yapmam 

mümkün müdür? 

C: Hayır. Üniversitemize yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü kapsamında YKS sonucu ile öğrenci 

kabul edilmemektedir. 

 

S: Ülkemdeki bir eğitim danışmanlık acentesi/şirketi, belirli bir ücret karşılığında üniversiteniz 

tarafından benim adıma başvuru yapma ve/veya sunma yetkisine sahip olduklarını belirtti. Yabancı 

ülkelerde temsilcileriniz olduğu doğru mu? 

C: Dokuz Eylül Üniversitesi’nin yurt içinde hiçbir ilde ve yurt dışında hiçbir ülkede temsilciliği ya da bürosu 

bulunmamaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi, uluslararası öğrenci alımında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye 

kendi adına başvuru yapma, yaptırma, alma veya öğrencilere ulaşma yetkisi vermemiştir. Adayların 

https://deyos.deu.edu.tr/tr
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başvurularını bireysel olarak yapmaları gerekmektedir. Bu konuda yetkili olduğunu söyleyen ve kendilerini 

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin temsilcisi olarak tanıtan şahıslara veya şirketlere lütfen itibar etmeyiniz. 

Başvuruyla ilgili tüm bilgiler internet sayfalarımızda mevcuttur. Yaşanacak sorunlardan Üniversitemiz 

sorumlu olmayacaktır. 

 

TERCİH 
 

S: Tercih işlemi ne zaman yapılmaktadır? 

C: Üniversitemize yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulünde, adaylardan başvuru işlemi ile aynı 

zamanda tercih işlemini de yapması talep edilmektedir. 

 

S: Başvuru sisteminde kaç tane program tercih edebilirim? 

C: Her adayın en fazla 8 (sekiz) tercih hakkı bulunmaktadır. Yerleştirme işleminin yapılabilmesi için adayın 

en az 1 (bir) tercih yapması gerekmektedir. Tercih yapmadan başvuru sisteminden çıkan adayın yerleştirme 

işleminin yapılması mümkün değildir. Bu nedenle başvuru süreci içerisinde sisteme tekrar giriş yaparak 

tercih yaptığınızdan emin olunuz. Detaylı bilgi için https://deyos.deu.edu.tr/tr/basvuru-tercih-kilavuzu 

sayfasında yer alan kılavuzu inceleyiniz. 

 

S: Üniversitenize yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü kontenjanlarına nasıl ulaşabilirim? 

C: Üniversitemiz yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü kontenjanları ve program koşulları 

https://deyos.deu.edu.tr/tr/kontenjanlar-kosullar adresinden ilan edilmektedir. 

 

S: Üniversitenizdeki eğitim dili nedir? 

C: Dokuz Eylül Üniversitesi’nde eğitim dili ağırlıklı olarak Türkçe’dir. Ancak, %30 İngilizce, %30 Arapça, 

%100 Almanca, %100 Fransızca, %100 İngilizce, %100 Rusça da eğitim verilen programlarımız mevcuttur. 

 

S: Başvurduğum bölümün eğitim dili %100 İngilizce. Bu durumda, eğitime başlayabilmem için Türkçe 

Yeterlik Belgesi gerekiyor mu? 

C: Evet. Kayıt hakkı kazanan adayların eğitimlerine başlayabilmeleri için, öğretim dili Türkçe ve kısmen 

yabancı dil olan programlarda C1 düzeyinde, öğretim dili tamamen yabancı dil olan programlarda en az 

B1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi’ne sahip olmaları gerekir.  

 

S: Üniversitenizdeki programların öğrenim süresi kaç yıldır? 

C: Ön lisans programlarında öğrenim süresi 2 yıldır. Lisans programlarında öğrenim süresi 4 yıldır. (Diş 

Hekimliği Fakültesi ile Veteriner Fakültesi 5 yıl, Tıp Fakültesi 6 yıl) 

 

S: Üniversitenize yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulünde kontenjan ayrılan programlar için 

herhangi bir taban puan uygulaması var mıdır? 

C: Hayır. Kontenjan ayrılan hiçbir program için taban puan uygulaması yoktur. Ancak, komisyon kararı ile 

yerleştirme işlemi sırasında bazı programlar için taban puan uygulanabilir.  

 

S: Özel Yetenek Sınavı sonucu ile öğrenci kabul edilen bir programda öğrenim görmek istiyorum. 

Başvuru ve tercih yapmam gerekiyor mu? 

C: Evet. Özel Yetenek Sınavı sonucu ile öğrenci kabul edilen programlarda öğrenim görmek isteyen 

adayların da başvuru ve tercih işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Ancak, bu adaylar için merkezi 

bir yerleştirme yapılmayacak olup başvuruları kabul edilen adaylar ilgili birimin özel yetenek sınavına tabi 

tutulurlar. Özel Yetenek Sınavında başarılı olan adayların kayıtları yapılır. 

https://deyos.deu.edu.tr/tr/basvuru-tercih-kilavuzu
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Özel Yetenek Sınavı Sonucu ile Öğrenci Kabul Edilen Programlar için tıklayınız 

 

“Özel Yetenek Sınavı” başvuru, sınav ve kayıt takvimi ile açıklamalar tablosu http://www.deu.edu.tr ve 

http://deyos.deu.edu.tr sayfalarından ilan edilecektir. 

 

YERLEŞTİRME 
 

S: Başvuruların değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır? 

C: Başvurular, üniversitemiz bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilir. Başvuru 

koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların başvuruları, 

komisyon tarafından değerlendirilerek “kabul” ve “ret” şeklinde sonuçlandırılır. 

 

S: Yerleştirme işlemi nasıl yapılmaktadır? Sınav ve diploma başvuruları eşit mi kabul edilmektedir? 

C: Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda başvuruları kabul edilen adayların, sınav ya da diploma notu 

ortak bir hesaplama ile standart bir formülle yüzlük nota dönüştürülür. Ayrıca komisyon kararı ile 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yükseköğretimde hedef odaklı uluslararasılaşma politikası 

bağlamında takip ettiği stratejiler ve belirlediği hedefler doğrultusunda üniversitemize nitelikli öğrenci 

kabulü için dönüştürülmüş puanlara katsayı da uygulanabilmektedir. En sonunda her aday için bir 

yerleştirmeye esas puan oluşur ve adaylar tercihleri ile yerleştirme puanları baz alınarak bilgisayar 

ortamında yerleştirme işlemine tabi tutulurlar. 

 

S: Yerleştirme aşamasında tercih sırası önemli midir? 

C: Adayın yerleştirilmesinde, öncelikle tercih sırası ve daha sonra yerleştirme puanı esas alınır. 

 

S: Yerleştirme aşamasında T.C. vatandaşlığı olan veya “Türk Vatandaşlığından Çıkma Belgesi” sahibi 

adayların tabi olduğu herhangi bir kontenjan sınırlaması bulunmakta mıdır? 

C: Evet. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararına göre Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk 

Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi programlarında, programlara yerleşen adaylar içinde 

doğumla Türk vatandaşlığı olan veya “Türk Vatandaşlığından Çıkma Belgesi” sahibi adaylar, söz konusu 

programlar için ayrılan kontenjanın %10’unu geçemez. Sonradan Türk vatandaşlığına geçtiğini belgeleyen 

öğrenciler, bu kota sınırına tabi değildir. (Örneğin; Tıp Fakültesi için 10 kontenjan ayrılırsa T.C. vatandaşlığı 

olan veya “Türk Vatandaşlığından Çıkma Belgesi” sahibi adaylar için en fazla 1 kontenjan ayrılabilir.) 

 

S: Uyruk bazında kontenjanınız var mı? 

C: Hayır. Kontenjanlar program bazındadır. 

 

S: Yerleştirmede ülkelere göre kontenjan sınırlaması var mı? 

C: Hayır. Ancak, komisyon kararı ile birim ya da program bazında sınırlama getirilebilir. (Örneğin, aynı 

ülkeden kayıt hakkı kazanan adayların sayısı ilgili programın kontenjan toplamının %20’sini geçemez gibi) 

 

S: Yerleştirme sonucunu nereden öğrenebilirim? 

C: https://ogrbasvuru.deu.edu.tr/Yos/dogrulama_index.php adresinden öğrenebilirsiniz. 

 

S: Üniversitenize yerleştim. Kabul Mektubunu ne zaman alabilirim? 

C: Üniversitemize yerleşen adaylar, https://ogrbasvuru.deu.edu.tr/Yos/dogrulama_index.php adresinden 

“Yerleştirme Sonuç Belgesi” alabilirler. Bu belge “Kabul Mektubu” yerine geçmektedir ve doğrulama kodu 

https://deyos.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2023/01/Ozel_Yetenek_Sinavi_Sonucu_ile_Ogrenci_Kabul_Edilen_Programlar.pdf
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ile https://ogrbasvuru.deu.edu.tr/Yos/dogrulama_index.php adresinden doğrulanabilmektedir. Adaylar 

bu belge ile birlikte ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği'ne giderek vize alabilirler. 

 

S: İlk başvuru döneminde Üniversitenize yerleşemedim. Acaba sonraki başvuru dönemlerinde başvuru 

yapabilir miyim? 

C: Evet. Adaylar ilk başvuru döneminde yerleşip kayıt olsa dahi sonraki başvuru dönemlerinde başvuru 

yapabilirler. 

 

KAYIT 

 
S: Kesin kayıtlar ne zaman ve nasıl yapılır? 

C: Üniversitemize yerleşen adayların kayıtları, https://deyos.deu.edu.tr/tr adresinden ilan edilen tarihlerde 

ve adreslerde yapılmaktadır. Adayların, https://deyos.deu.edu.tr/tr adresinden ilan edilen kayıt için gerekli 

belgelerin asılları ile bizzat ya da yasal temsilcileri aracılığıyla kayıt adreslerine gitmeleri gerekmektedir. 

 

S: Kayıt için gerekli belgeler nelerdir? 

C: Kayıt için gerekli belgeler, https://deyos.deu.edu.tr/tr adresinde “KAYIT” menüsü altında yer alan “Kayıt 

İçin Gerekli Belgeler” sayfasından ilan edilmektedir. 

 

S: Kesin kayıt için gelemiyorum, evrakları posta yoluyla göndersem kayıt olabilir miyim? 

C: Hayır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt tarihleri içerisinde bizzat ya da yasal temsilcileri aracılığıyla 

ilanda belirtilen kayıt adreslerine belge asılları ile gitmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile üniversitemize 

gönderilen belgeler ile kayıt yapılmaz. 

 

S: Kesin kayıt için gelemeyeceğim, yerime başkası kesin kayıt işlemimi yapabilir mi? 

C: Evet. Noter onayı ile tayin edilen yasal temsilciniz kayıt işlemini yapabilir. 

 

S: Kayıt tarihini kaçırırsam ne olur? 

C: Kayıt tarihleri arasında kaydınızı yaptırmadığınız takdirde kayıt hakkınızı kaybedersiniz. 

 

S: Lise diplomamın onaylı aslı gibidir ibareli kopyası var. Bu şekilde kayıt için kabul edilir mi? 

C: Hayır. Kayıt için gerekli belgeler listesinde yer alan belgelerin asılları talep edilmektedir. 

 

S: Kayıt için gerekli olan herhangi bir belgeyi kayıttan sonra teslim etsem olur mu? 

C: Kayıt hakkı kazanan tüm adayların, kayıt için gerekli belgelerden lise diploması aslını ve lise diplomasının 

Türkçe tercümesinin aslını kayıtta teslim etmesi gerekmektedir.  (Eğer SAT, ACT, YÖS vb. sınav sonucu ile 

kayıt hakkı kazanılmış ise bu belgenin aslı da teslim edilmelidir) Kayıt olan adaylara, sadece lise 

diplomasının denklik belgesi için 2 (iki) ay süre verilmektedir. 

 

S: Tüm belgelerimi apostil yaptırmak zorunda mıyım? 

C: Evet. Denklik belgesi için il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri talep etmektedir. Detaylı bilgi için 

https://deyos.deu.edu.tr/tr/diploma-denklik-islemleri-lise adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 

S: Denklik belgesi nedir? Nasıl temin edebilirim? 

C: Denklik belgesi, yurt dışındaki ortaöğretim kurumlarından mezun olanların aldıkları diplomalarının 

Türkiye’deki ortaöğretim kurumları diplomalarına denk olduğunu gösteren belgedir. Denklik belgesi, 

Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıt olmak için zorunludur. Türkiye’de Denklik Belgesini 

https://ogrbasvuru.deu.edu.tr/Yos/dogrulama_index.php
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vermek tamamen Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın takdirindedir. Ancak, il ve ilçe Milli Eğitim 

Müdürlüklerinde yoğunluk yaşanması nedeniyle diploma denklik işlemleri çok uzun sürmektedir. Bu 

nedenle, adayların ülkelerinde bulunan Türk Büyükelçiliği’ne ya da Türk Konsolosluğu’na diploma denklik 

işlemi için başvurmaları önem arz etmektedir. Denklik belgesi başvurusu hakkında detaylı bilgi için 

https://deyos.deu.edu.tr/tr/diploma-denklik-islemleri-lise adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 

S: Denklik belgesinin en son ne zaman teslim edilmesi gerekiyor? 

C: Kayıt tarihinden itibaren 2 (iki) ay sonra teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak, mücbir sebeplerden 

dolayı üniversite yönetimi bu süreyi uzatabilir. 

 

S: Denklik belgesi almak için uzun süreli randevu verildi, son teslim tarihine yetişmeyecek. Ne 

yapmalıyım? 

C: Dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz. Üniversite yönetimi kararı ile süre uzatılabilir ya da kaydınız silinebilir. 

 

S: Eğitim dili İngilizce olan bir programa kabul edildim. TOEFL ve IELTS sınavlarına girmedim, İngilizce 

biliyorum, İngilizce hazırlık derslerinden nasıl muaf olabilirim? 

C: Üniversitemizin eğitim dili kısmen ya da tamamen yabancı dil olan (%30 İngilizce, %100 İngilizce, %100 

Almanca, %100 Fransızca, %100 Rusça) programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen muafiyet sınavına tabi tutulurlar. Muafiyet sınavını 

geçen öğrenciler 1. sınıfa devam ederler. Yabancı dil muafiyet sınavı hakkında bilgiler kayıt sırasında 

öğrencilere bildirilmektedir, ayrıca https://ydy.deu.edu.tr/tr adresinden ilan edilmektedir. 

 

S: Eğitim dili İngilizce/Almanca/Fransızca olan bir programa kabul edildim. Eğitime başlayabilmem için 

Türkçe Yeterlik Belgesi sunmam gerekiyor mu? 

C: Evet. Eğitim dili Türkçe ya da %30 İngilizce/%30 Arapça olan programlara kayıt hakkı kazanan 

öğrencilerin eğitimlerine başlayabilmeleri için en az C1 seviyesinde, eğitim dili 

İngilizce/Almanca/Fransızca/Rusça olan programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerin eğitimlerine 

başlayabilmeleri için en az B1 seviyesinde Türkçe Yeterlik Belgesi’ne ihtiyaçları vardır. Üniversitemiz 

tarafından kabul edilen Türkçe Yeterlik Belgeleri https://deyos.deu.edu.tr/tr adresinden ilan edilmektedir. 

 

S: Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Türkçe hazırlık eğitimi veriliyor mu? 

C: Evet. Üniversitemizde Türkçe eğitim kursları “Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (DEDAM)“ tarafından verilmektedir. Detaylı bilgi için https://dedam.deu.edu.tr 

adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 

S: Türkiye’deki hangi kurumların Türkçe Yeterlik Belgeleri kabul edilmektedir? 

C: Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen, Türkiye’deki yükseköğretim kurumları ile kuruluşların 

Türkçe Yeterlik Belgeleri https://deyos.deu.edu.tr/tr adresinden ilan edilmektedir. 

 

S: Yabancı uyrukluyum ama liseyi Türkiye'de okudum. Eğitime başlayabilmem için Türkçe Yeterlik 

Belgesi sunmam gerekiyor mu? 

C: Hayır. Ortaöğrenimin (lise) ya da yükseköğreniminin (üniversite) tamamını Türkiye’de tamamlayan 

öğrencilerden Türkçe Yeterlik Belgesi talep edilmemektedir. 

 

S: Türkçe hazırlık eğitiminde azami süre ne kadardır? 

C: Türkçe hazırlık eğitimi için öğrencilere 1 (bir) yıl süre verilir. Bu süre sonunda yeterli seviyeye ulaşamayan 

öğrencilere 1 (bir) yıl ek süre verilir. 2 (iki) yılın sonunda program için yeterli seviyede Türkçe bildiğini 
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belgeleyemeyen öğrencilerin üniversitemizden kayıtları silinir. (Eğer programın eğitim dili kısmen ya da 

tamamen yabancı dilde ise Türkçe ve yabancı dil hazırlık eğitimi süresi toplam azami 2 (iki) yıldır.) 

 

S: Öğrenci Kimlik Kartımı ne zaman teslim alabilirim? 

C: Kayıt olduğunuzda fotoğraf teslim etmeniz şartı ile kayıt tarihinizden ortalama 1 ay sonra kayıt 

olduğunuz fakülte/yüksekokul öğrenci işleri biriminden teslim alabilirsiniz. 

 

S: Öğrenci Kimlik Kartımla hangi işlemleri yapabilirim? 

C: Öğrenci Kimlik Kartı; 

* Üniversiteye giriş çıkış sırasında, 

* Dersliklerde/Anfilerde yoklama işlemlerinde, 

* Yemekhanede yemek için, 

* Kütüphane hizmetlerinden faydalanabilmek için kullanılmaktadır. 

 

S: Yabancı Uyruklu Vatandaşlık Kimlik Numarası nedir, nereden alınır? 

C: Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek 

yabancılara öğrenci ikamet izni verilir. Yabancı uyruklu öğrencilerin ikamet izni almaları zorunludur 

(Ülkemizde başka yasal kalış hakkına sahip olanlar hariç (Uluslararası koruma başvuru/statü sahibi, geçici 

koruma sahibi, çalışma izni sahibi vs.)). Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 30 (gün) içerisinde (30 günden 

daha uzun süreli vizeniz ya da vize muafiyetiniz var ise o sürenin bitimine kadar) ikamet izni için https://e-

ikamet.goc.gov.tr sayfası üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Yabancı Uyruklu Vatandaşlık Kimlik 

Numarası, 99 ile başlar 11 haneden oluşur ve “İkamet İzin Belgesi” nde yazmaktadır. 

 

S: İkamet İzin Belgesi aldım üniversitenize bildirmem gerekiyor mu? 

C: Evet. İkamet İzin Belgesi alan öğrencilerin mutlaka üniversitemize kartları ile başvuru yaparak 99 ile 

başlayan Yabancı Uyruklu kimlik numaralarını bildirmeleri gerekmektedir.   

 

S: Başka bir üniversitede lisans düzeyinde kaydım var. Üniversitenizde lisans programına kayıt hakkı 

kazandım. İki lisans programında aynı anda öğrenim görebilir miyim? 

C: Aynı anda iki lisans programında öğrenim göremezsiniz. İsterseniz bir lisans bir ön lisans programında 

aynı anda öğrenim görebilirsiniz. 

 

S: Kayıt olduğum programı değiştirmek istiyorum. Nasıl program değişikliği yapabilirim? 

C: Yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü kontenjanları kapsamında kayıt yaptıran bir öğrenci için 

program değişikliği mümkün değildir. Bir sonraki başvuru döneminde tekrar başvuru yapmanız 

gerekmektedir. Kayıt hakkı kazanmanız halinde kayıtlı olduğunuz programdan kaydınızı sildirip seçmiş 

olduğunuz programa kayıt yaptırabilirsiniz. 

 

EĞİTİM 
 

S: Her dönem kayıt yenileme işlemini yapmak zorunda mıyım? Kayıt yenilemeyen öğrencinin durumu 

ne olur? 

C: Evet. Her öğrenci üniversitemizde eğitimine devam edebilmek için ilk kayıt işleminden sonra her güz ve 

bahar yarıyıllarında kayıt yenileme işlemini yapmak zorundadır. Kayıt yenilememeniz halinde öğrencilik 

haklarından yararlanamamaktasınız. Kayıt yenilemeyen öğrenci bilgileri ilgili makamlara (Emniyet, YTB 

vb.) bildirilmektedir. Kayıt dondurma, üniversiteden ilişik kesme, kayıt yenilememe durumlarında öğrenci 

ikamet izniniz iptal edilecektir.  

https://e-ikamet.goc.gov.tr/
https://e-ikamet.goc.gov.tr/


S: Üniversitenizde kayıt dondurmak istiyorum, ne yapabilirim? 

C: Belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, maddi, aile, kişisel, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu 

olaylar gibi nedenlerle ilgili Fakültenize/Yüksekokulunuza eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce dilekçe 

ile kayıt dondurma başvurusunda bulunabilirsiniz. Detaylı bilgi için https://ogrenci.deu.edu.tr/regulations-

and-directives/educational-and-examinational-regulation-of-pre-graduate-and-undergraduate-degree 

sayfasında yer alan yönetmeliğin 31 inci maddesini inceleyebilirsiniz. 

 

S: Üniversitenizden ilişik kesmek istiyorum, ne yapabilirim? 

C: Kayıtlı olduğunuz birime dilekçe ile başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

S: Şu an yurt dışında bir üniversitede okuyorum. Yurt dışından yatay geçiş yapabilir miyim? 

C: Evet. Her yıl Temmuz ayında https://www.deu.edu.tr sayfasından ilan edilen yatay geçiş başvurusu 

ilanında, kayıtlı olduğunuz programa eşdeğer program için yurt dışı kontenjan ayrılması ve başvuru 

koşulunu da sağlamanız durumunda yatay geçiş başvurusu yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için 

https://ogrenci.deu.edu.tr/dokuz-eyluel-ueniversitesi-yatay-gecis-yoenergesi sayfasında yer alan 

yönergeyi inceleyebilirsiniz. 
 

SOSYAL VE MADDİ KONULAR 
 

S: Sağlık sigortası yaptırmak zorunda mıyım? 

C: Evet. Göç idaresi Genel Müdürlüğü'nün kuralları gereğince, öğrenciler ikamet izni alabilmek için 

Türkiye'de kaldıkları süre boyunca Türkiye’de geçerli olan bir sağlık sigortasına sahip olmak zorundadırlar. 

 

S: Genel Sağlık Sigortası nedir? 

C: Genel sağlık sigortası, ekonomik duruma ve sigortalı olup olmamaya bakılmaksızın hastalık durumunda 

sağlık hizmetinden yararlanma hakkı sunar ve bazı istisnalar dışında herkesi kapsar. 

 

S: Genel Sağlık Sigortası işlemlerini en geç ne zamana kadar yapmalıyım? 

C: İlk kayıt tarihinden itibaren en geç üç ay içinde yaptırmanız zorunludur. İlk üç ay içinde başvuruda 

bulunmadığınız takdirde üniversitemizdeki öğreniminiz boyunca bir daha başvuru hakkınız 

bulunmamaktadır. Ancak, özel sağlık sigortası da yaptırabilirsiniz. 

 

S: Üniversitede yurt imkânları bulunmakta mıdır? 

C: Evet. Detaylı bilgi için https://sks.deu.edu.tr/ogrenci/ogrenci-yurtlarimiz sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

 

S: Dokuz Eylül Üniversitesi yabancı uyruklu öğrencilere burs veriyor mu? 

C: Hayır. Dokuz Eylül Üniversitesi yabancı uyruklu öğrencilere burs vermemektedir. 

 

S: Üniversitenizdeki öğrenim ücretleri ne kadardır? 

C: Yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü kapsamında üniversitemize kayıt yaptıracak 

öğrencilerden tahsil edilecek öğrenim ücretleri, her yıl Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile yıllık olarak 

belirlenmektedir. Öğrenim ücretleri tablosu https://deyos.deu.edu.tr/tr sayfasından ilan edilmektedir. 

Tabloda yer alan tutar 2 (iki) eşit taksitte ödenmektedir (Güz ve bahar yarıyılları). 

 

S: Öğrenim ücretini ne zaman ve nereye ödeyeceğim? 

C: Öğrenim ücretinizi, ilk kayıt işlemine başlamadan önce “Yerleştirme Sonuç Belgesi” nde yer alan öğrenci 

numaranız ile Ziraat Bankası’na ödemeniz gerekmektedir. Ayrıca, her güz ve bahar yarıyıllarında kayıt 

https://ogrenci.deu.edu.tr/regulations-and-directives/educational-and-examinational-regulation-of-pre-graduate-and-undergraduate-degree
https://ogrenci.deu.edu.tr/regulations-and-directives/educational-and-examinational-regulation-of-pre-graduate-and-undergraduate-degree
https://www.deu.edu.tr/
https://ogrenci.deu.edu.tr/dokuz-eyluel-ueniversitesi-yatay-gecis-yoenergesi
https://sks.deu.edu.tr/ogrenci/ogrenci-yurtlarimiz
https://deyos.deu.edu.tr/tr


yenileme işlemine başlamadan önce ilgili yıl için belirlenen öğrenim ücretinin taksidini ödemeniz 

gerekmektedir. Öğrenim ücreti ödenmeden kayıt olunamaz ve kayıt yenileme işlemi yapılamaz. 

 

S: Ödenen öğrenim ücreti içinde kitap, ders malzemeleri ve barınma hizmeti ücreti dahil midir? 

C: Hayır, ödenen öğrenim ücreti içinde kitap, ders malzemeleri ve barınma hizmeti gibi ekstra masraflar 

dahil değildir. 

 

S: T.C. vatandaşları veya Türk Vatandaşlığından Çıkma Belgesi/Mavi Kart sahibi öğrenciler öğrenim 

ücreti ödüyor mu? 

C: Evet, yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü kontenjanından faydalanarak 2021-2022 eğitim-

öğretim yılından itibaren kayıt olan T.C. vatandaşları ve Türk Vatandaşlığından Çıkma Belgesi/Mavi Kart 

sahibi öğrenciler, diğer uluslararası öğrenciler gibi öğrenim ücreti ödemektedirler. 

 

S: Çift uyrukluyum. Kayıt hakkı kazandım. T.C. vatandaşlığım olduğu için diğer T.C. vatandaşları gibi 

öğrenim ücretinden muaf olabilir miyim? 

C: Hayır, yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü kontenjanından faydalandığınız için öğrenim ücreti 

ödemek zorundasınız. 

 

S: Suriyeli öğrenciler öğrenim ücretinden muaf mı? 

C: Hayır. 

 

S: Yabancı öğrenciler içinde öğrenim ücretinden muaf olanlar kimlerdir? 

C: Üniversitemize yurt dışından/yabancı uyruklu öğrenci kabulü kapsamında üniversitemizin 1. öğretim 

programlarına kayıt hakkı kazanan adaylardan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 

tarafından her yıl üniversitelere bildirilen liseler tablosunda yer alan liselerden birinden mezun olanlar 

uyruk ayrımı olmaksızın öğrenim ücretinden muaftırlar. 

 

S: Kaydımı sildirdiğimde öğrenim ücretini geri alabilir miyim? 

C: Hayır. Cumhurbaşkanı Kararı’nda yer alan hüküm gereğince, kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren 

öğrencilerin öğrenim ücretleri geri ödenmez.   

 

S: Öğrenciliğim süresince çalışabilir miyim? 

C: Türkiye’de örgün öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak 

kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar. 

Çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılmaktadır. 

 

S: Uluslararası öğrenciler değişim programlarından yararlanabilir mi? 

C: Uluslararası öğrenciler değişim programlarından (Mevlana, ERASMUS, Farabi) yararlanabilirler. Detaylı 

bilgi için https://international.deu.edu.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

 

S: İZMİRİM KART nedir, nasıl başvuru yapabilirim? 

C: İZMİRİM KART, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsünde, trende, tramvayda ve feribotta 

kullanılan ulaşım kartıdır. İkamet İzin Belgesi aldıktan sonra ve yabancı uyruklu kimlik numaranızı 

üniversitemize bildirdikten sonra https://www.izmirimkart.com.tr/tr/Anasayfa adresinden öğrenciler için 

İZMİRİM KART başvuru yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için https://www.izmirimkart.com.tr/tr/Icerik/1 

sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

https://international.deu.edu.tr/
https://www.izmirimkart.com.tr/tr/Anasayfa
https://www.izmirimkart.com.tr/tr/Icerik/1

