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YKS KAYIT REHBERİ 



 

A. E-DEVLET ÜZERİNDEN E-KAYIT YAPTIRACAK ADAYLAR İÇİN AÇIKLAMALAR 

A.1- Elektronik Kayıt İşlemi: 

Aşağıda belirtilen durumlar dışında 2018 YKS sonucu ile üniversitemize yerleşen adaylar, 3-5 
Eylül 2018 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresinden sisteme giriş yaparak e-
Hizmetler sayfasındaki Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı menüsü altında yer alan “Üniversite 
E-Kayıt” adımından elektronik kayıt işlemini yapabileceklerdir. 

1. 

2. 

Elektronik kayıt ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Üniversite e-
Kayıt Kullanım Kılavuzu” na https://yoksis.yok.gov.tr/downloads/YOK-Kayit.pdf adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

 Başa Dön 

https://www.turkiye.gov.tr/
https://yoksis.yok.gov.tr/downloads/YOK-Kayit.pdf


 

A.2- Elektronik Kayıt Yapamayacak Adaylar: 

1. Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan adaylar.

2. Ortaöğretim kurumundan henüz mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek
adaylar.

3. Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı adaylar.

Elektronik kayıt yapamayacak adayların 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında kayıt için gerekli 
belgelerle birlikte üniversitemize bizzat/yasal temsilci aracılığıyla başvurmaları 
gerekmektedir. 

 Başa Dön 



 

ÖNEMLİ! 

 Elektronik kayıt, adaylar için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kayıt sadece ilk
yerleştirme için yapılacaktır.

 Elektronik kayıt kesin kayıt olup elektronik kayıt işlemini tamamlayan ve kayıt olduklarını
gösterir barkodlu çıktıyı alan öğrencilerimizin, ayrıca kayıt için 3-7 Eylül 2018 tarihleri
arasında üniversitemize gelmelerine gerek yoktur.

 Elektronik kayıt işlemini gerçekleştiren öğrencilerimiz, kayıt işlemini tamamladıktan sonra
http://debis.deu.edu.tr/DEUWeb/kayit_onay_durumu/index.php ekranından öğrenci
numaraları ile kayıtlarını sorgulayabileceklerdir (e-devlet sisteminden bilgi alınması zaman
aldığından anlık sorgulamalarda kayıt işlemi tamamlanmamış bilgisi alınabilir, bu durumda
bir süre sonra tekrar sorgulama yapılması gereklidir).

Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız 

A.3- Ders Kayıt: 

E-Devlet üzerinden elektronik kayıt yapan öğrenciler, kayıtlandıkları birimin 
(Fakülte/Yüksekokul) web sayfasından ilan edeceği tarihte ders kaydı yapacaklardır. 

A.3.1- Öğrenim Ücretinin Ödenmesi: 

Üniversitemizin ikinci öğretim programlarına elektronik kayıt yapan öğrencilerin ders kaydı 
yapabilmeleri için aşağıda belirtilen öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir. Öğrenim 
ücretleri, havale ücreti ödenmeksizin herhangi bir Türkiye İş Bankası şubesinden öğrenci 
numarası verilerek nakit olarak yatırılabilir. 

A.3.1.1- 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı İkinci Öğretim Öğrenim Ücretleri: 

Tabloda belirtilen öğrenim ücretleri 07/07/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 2018/12007 karar sayılı “2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim 
Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim 
Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” ile belirlenmiş olup güz ve bahar yarıyıllarında 2 (iki) eşit taksitte 
tahsil edilecektir. 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ADI 
ÖĞRENİM ÜCRETİ 

(YILLIK) 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.155,00 TL 

 Başa Dön 

http://debis.deu.edu.tr/DEUWeb/kayit_onay_durumu/index.php
iibf.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/09/iibf-2018-yks-kazananlar.pdf


 

A.3.2- “DEBİS” den Bilgi Tanımlama: 

E-Devlet üzerinden elektronik kayıt yapan öğrencilerin ders kaydı yapabilmeleri için 
üniversitemiz web sayfasında yer alan “DEBİS” den sisteme giriş yaparak bilgilerini 

tanımlamaları gerekmektedir.  

 Başa Dön 



 

Web üzerinden bilgi girişleri 3 Eylül 2018 tarihinde başlayacaktır. Bilgi girişlerinde izlenilecek 

adımlar aşağıda belirtilmiştir; 

 http://www.deu.edu.tr adresinden web sitemize giriş,
 “DEBİS” e gelerek “Kullanıcı” (öğrenci numarası@ogr.deu.edu.tr) ve “Şifre” (doğum

tarihi GG/AA/YYYY şeklinde) yazılarak menüye giriş,
 Sol taraftaki menüde yer alan “Yeni Kayıt İşlemleri” adımı seçilerek bilgilerin girileceği

sahaya gelinir.

Burada sırasıyla; 

 Genel Bilgiler

 Aile Adres Bilgileri

 Kimlik Bilgileri

 Eğitim Bilgileri

 Aile Bilgileri

yer almaktadır. Bilgi girişleri tamamlandıktan sonra son bir kontrol yapılarak kayıt onayı verilir. 

ÖNEMLİ! 

 “DEBİS” den öğrenci numarası ile giriş yapıldıktan sonra isteyen öğrenciler kurumsal
öğrenci e-posta adresi alabileceklerdir.

 Öğrencilerin, “DEBİS” den bilgi tanımlarken kendilerine ait, aktif olarak kullandıkları telefon
numarası ile e-posta adresi bildirmeleri gerekmektedir.

Öğrenci 

Numarası 

Doğum Tarihi 

(Gün/Ay/Yıl) 

 Başa Dön 

http://www.deu.edu.tr/


 

A.4- Belge Teslimi: 

E-Devlet üzerinden elektronik kayıt yapan öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeleri 28 Eylül 
2018 tarihine kadar yerleştikleri Fakültemiz Öğrenci İşleri bürosuna teslim etmeleri
gerekmektedir. 

A.4.1- Gerekli Belgeler: 

1. Lise diplomasının aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi. Aday ek
puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde
belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM
programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen
merkezin adı yazılmaktadır).

2. 6 (altı) adet fotoğraf (4,5 cm x 6 cm boyutunda)(Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)

3. Öğrenim ücretinin (İkinci öğretim programlarına yerleşen adaylar için) yatırıldığına ilişkin
banka dekontu.

 Başa Dön 

http://www.ydy.deu.edu.tr/
http://ogrenci.deu.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=143&lang=tr


 

A.6- Eğitime Başlama: 

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, eğitimlerine 24 Eylül 2018 tarihinde başlayacaklardır. 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi 

A.7- Kayıt Dondurma: 

Geçerli mazereti olan öğrenciler (sağlık sorunları, tutukluluk hali, yurt dışında öğrenim vb. gibi) 
elektronik kayıt işlemini tamamladıktan sonra kayıtlı oldukları birimin (Fakülte/Yüksekokul) 
Yönetim Kurulu Kararı ile kayıtlarını dondurabilirler. 

Bu durumdaki öğrencilerin, kayıt dondurma gerekçesini belirten dilekçe ve belgeler ile Fakülte 
Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

A.8- İntibak/Ders Muafiyeti: 

Daha önce bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören ve üniversitemize kayıt yaptıran 
öğrencilerden, kayıt yaptırdıkları program için intibak talebinde bulunacakların, kayıtlı oldukları 
Fakülte/Yüksekokul öğrenci işleri birimine başvurmaları gerekmektedir. 

Öğrencilerin intibak/ders muafiyeti talebi için, öğrenim gördükleri daha önceki yükseköğretim 
kurumuna ait not durum belgesi (transkript), ders içerikleri ve öğretim planı ile birlikte başvurmaları 
gerekmektedir. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi 

A.9- Öğrenci El Kitabı: 

Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrenciler, adaptasyon sürecinde yararlanabilecekleri 
faydalı bilgilere Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü 
tarafından hazırlanan “Öğrenci El Kitabı” ndan ulaşabilirler. 

 Başa Dön 

http://ilahiyat.deu.edu.tr/
http://ogrenci.deu.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=200&lang=tr
http://iibf.deu.edu.tr/akademik-takvim/211/
http://ogrenci.deu.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=114&lang=tr
http://ogrenci.deu.edu.tr/images/Muafiyet%20Ynergesi.pdf
http://tercihrehberi.deu.edu.tr/pdf/ogrenci-el-kitabi-2018.pdf


 

A.10- Bilgi Paketi/Ders Kataloğu: 

Üniversitemiz lisans programları hakkındaki detaylı bilgilere (program tanıtımı, eğitim süresi, 
ders içerikleri vb. gibi) http://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2018-2019/tr/tr-c3.html adresinden 
ulaşılabilir. 

Üniversitemiz ön lisans programları hakkındaki detaylı bilgilere (program tanıtımı, eğitim süresi, 
ders içerikleri vb. gibi) http://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2018-2019/tr/tr-c4.html adresinden 
ulaşılabilir. 

A.11- Burs İmkanları: 

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerden, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Başkanlığı, gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan üniversitemize tahsis 
edilen burslardan faydalanmak isteyenlerin kayıt yaptırdıkları birime (Fakülte/Yüksekokul) 
başvurmaları gerekmektedir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Başkanlığı tarafından 
tahsis edilen burs hakkındaki bilgilere http://yurtkur.gsb.gov.tr/Sayfalar/2441/2390/GenelBilgiler 
adresinden ulaşılabilir. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Burs Yönergesi 

A.12- Yurt İmkanları: 

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerden, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Başkanlığı tarafından sağlanan yurt imkanlarından faydalanmak isteyenler için 
başvurular 3 Eylül 2018 tarihinde https://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet hizmeti 

üzerinden başlayacaktır. Yurt başvuruları hakkındaki duyuruları http://yurtkur.gsb.gov.tr 
adresinden takip edebilirsiniz.  

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Başkanlığı tarafından 
tahsis edilen yurt imkanları hakkındaki bilgilere (yurt başvuruları, gerekli belgeler, yurt ücretleri, 
beslenme vb. gibi) http://yurtkur.gsb.gov.tr/Sayfalar/2434/2389/GenelBilgiler adresinden 
ulaşılabilir. 

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki yurt imkanlarından 
faydalanmak isteyen öğrenciler http://sks.deu.edu.tr/tr/ogrenci/ogrenci-yurtlari adresinden detaylı 
bilgilere ulaşabilir. 

A.13- Değişim Programları: 

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerden, değişim programlarından (Erasmus, Farabi, 

Mevlana) faydalanmak isteyenler http://international.deu.edu.tr adresinden detaylı bilgilere 

ulaşabilir. 

 Başa Dön 

http://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2018-2019/tr/tr-c3.html
http://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2018-2019/tr/tr-c4.html
http://yurtkur.gsb.gov.tr/Sayfalar/2441/2390/GenelBilgiler
http://ogrenci.deu.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=134&lang=tr
https://www.turkiye.gov.tr/
http://yurtkur.gsb.gov.tr/
http://yurtkur.gsb.gov.tr/Sayfalar/2434/2389/GenelBilgiler
http://sks.deu.edu.tr/tr/ogrenci/ogrenci-yurtlari
http://international.deu.edu.tr/


 

B. ÜNİVERSİTEMİZE BİZZAT GELEREK KAYIT YAPTIRACAK ADAYLAR İÇİN 

AÇIKLAMALAR 

Üniversitemize yerleşen adaylardan, e-devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıramayan (sağlık 

raporu istenilen programlar, ortaöğretim kurumundan henüz mezun olamayanlar gibi) veya 

bizzat/yasal temsilci aracılığıyla üniversitemize gelerek kayıt yaptırmayı tercih edenler 3-7 Eylül 

2018 tarihleri arasında, yerleştikleri Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul veya Meslek 

Yüksekokulu Müdürlüklerine başvurarak kayıt işlemini yapabileceklerdir. 

ÖNEMLİ! 

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın ilgili yönetmeliği gereğince, açıköğretim ve uzaktan

eğitim programları hariç aynı anda ve aynı düzeyde (iki ön lisans ya da iki lisans programı)

programlara kayıt yapılması mümkün değildir. Bu itibarla üniversitemize kayıt yaptırmayı

tercih edecek adayların önceki yükseköğretim kurumlarındaki kayıtlarını sildirmeleri

gerekmektedir.

 Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak

bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında

bu durumu belgelemeleri kaydıyla üniversitemize geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların

mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar üniversitemize ibraz

etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını

belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici

kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

B.1- Ön Kayıt: 

B.1.1- “DEBİS” den Ön Kayıt İşlemi: 

Üniversitemize yerleşen adayların kesin kayıt işlemini yapmadan önce üniversitemiz web 
sayfasında yer alan “DEBİS” den sisteme giriş yaparak ön kayıt işlemini tamamlamaları 
gerekmektedir.  

 Başa Dön 



 

Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız 

Web üzerinden ön kayıt sistemine ilk girişte, daha önce aynı düzeyde bir programa kayıtlı olan 

öğrenciler aşağıdaki uyarıyı alacaklardır; 

“YÖKSİS kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda, aynı düzeyde başka bir programa kayıtlı 

olduğunuz tespit edilmiştir. Üniversitemize gelerek kaydınızı onaylatabilmeniz için önceki 

üniversite (açıköğretim ve uzaktan eğitim hariç) kaydınızı sildirmeniz gerekmektedir. Bu durum 

ön kayıt yapmanıza engel değildir, ancak daha önceki öğrencilik kaydınızı sildirmemeniz halinde 

kesin kaydınız onaylanmayacaktır.” 

Web üzerinden ön kayıt işlemi 3 Eylül 2018 tarihinde başlayacaktır. Ön kayıt işleminde 

izlenilecek adımlar aşağıda belirtilmiştir; 

 http://www.deu.edu.tr adresinden web sitemize giriş,
 “DEBİS” e gelerek “Kullanıcı” (öğrenci numarası@ogr.deu.edu.tr) ve “Şifre” (doğum

tarihi GG/AA/YYYY şeklinde) yazılarak menüye giriş,
 Sol taraftaki menüde yer alan “Yeni Kayıt İşlemleri” adımı seçilerek bilgilerin girileceği

sahaya gelinir.

Burada sırasıyla; 

 Genel Bilgiler

 Aile Adres Bilgileri

 Kimlik Bilgileri

 Eğitim Bilgileri

 Aile Bilgileri

yer almaktadır. Bilgi girişleri tamamlandıktan sonra son bir kontrol yapılarak kayıt onayı verilir. 

Öğrenci 

Numarası 

Doğum Tarihi 

(Gün/Ay/Yıl) 

 Başa Dön 

iibf.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/09/iibf-2018-yks-kazananlar.pdf
http://www.deu.edu.tr/


 

UYARI! 

Ön kayıt işleminden sonra, bu kılavuzun B.3 bölümünde yer alan açıklamalar doğrultusunda 
gerekli belgelerle birlikte belirlenen tarih ve yerde kaydınızı onaylatmanız gerekmektedir. Aksi 
takdirde kaydınız tamamlanmamış olacaktır. 

ÖNEMLİ! 

 “DEBİS” den öğrenci numarası ile giriş yapıldıktan sonra isteyen öğrenciler kurumsal
öğrenci e-posta adresi alabileceklerdir.

 Öğrencilerin, “DEBİS” den bilgi tanımlarken kendilerine ait, aktif olarak kullandıkları telefon
numarası ile e-posta adresi bildirmeleri gerekmektedir.

B.1.2- Öğrenim Ücretinin Ödenmesi: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen ikinci öğretim programlarına yerleşen adayların “DEBİS” 
den ön kayıt işlemini gerçekleştirmeden önce öğrenim ücretini yatırmaları gerekmektedir. 
Öğrenim ücretleri, havale ücreti ödenmeksizin herhangi bir Türkiye İş Bankası şubesinden 
öğrenci numarası verilerek nakit olarak yatırılabilir. Ödeme makbuzunun saklanması 
gerekmektedir.

B.1.2.1- 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı İkinci Öğretim Öğrenim Ücretleri: 

Tabloda belirtilen öğrenim ücretleri 07/07/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete’de  
yayımlanan 2018/12007 karar sayılı “2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim 
Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim 
Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” ile belirlenmiş olup güz ve bahar yarıyıllarında 2 (iki) eşit taksitte 
tahsil edilecektir. 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ADI 
ÖĞRENİM ÜCRETİ 

(YILLIK) 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.155,00 TL 

 Başa Dön 



 

B.3- Kayıt Tarihleri: 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL 

KAYIT TARİHİ 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 05.09.2018 06.09.2018 

 Geçerli mazeretleri nedeni ile belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptıramayan adayların
kayıtları 7 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine (saat: 17:30) kadar aşağıda belirtilen adreslerde
yapılacaktır.

 Kayıt süreleri iki gün olan birimlere kayıt yaptıracak adaylardan, öğrenci numarasının son
rakamı tek olanların (1, 3, 5, 7, 9) ilk gün, çift olanların ise (0, 2, 4, 6, 8) ikinci gün kayıt
merkezinde bulunmaları gerekmektedir.

 Başa Dön 



 

B.4- Kayıt Merkezleri: 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ADRES 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Dokuzçeşmeler Kampüsü 24 Sokak No:2 35160 Buca/İZMİR 

 Başa Dön 



 

B.5- Kayıt İçin Gerekli Belgeler: 

1. Lise diplomasının aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi. Aday ek
puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde
belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge. (METEM
programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen
merkezin adı yazılmaktadır)

2. 6 (altı) adet fotoğraf (4,5 cm x 6 cm boyutunda)(Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)

3. Öğrenim ücretinin (İkinci öğretim programlarına yerleşen adaylar için) yatırıldığına ilişkin banka
dekontu

4. 2018 YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi

 Başa Dön 



 

ÖNEMLİ! 

 Adayların kayıt için bizzat/yasal temsilci aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir. Posta
yolu ile kayıt yapılmaz.

 Kayıt için istenilen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

 Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

 Belirtilen kayıt tarihleri içerisinde kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia
edemezler.

 Kesin kayıt işlemini gerçekleştiren öğrencilerimiz, kayıt işlemini tamamladıktan sonra
http://debis.deu.edu.tr/DEUWeb/kayit_onay_durumu/index.php ekranından öğrenci
numaraları ile kayıtlarını sorgulayabileceklerdir.

B.6- Vekâlet ile Kayıt: 

Kayıt tarihleri içerisinde kayıt işlemini gerçekleştirmek için çeşitli nedenlerle (sağlık sorunları, 
yurt dışında bulunma vb. gibi) kayıt merkezlerine gidemeyecek durumda olan adayların kayıt 
işlemlerini noter onaylı vekâletname verdikleri yasal temsilcileri gerçekleştirebilir. 

B.7- Ders Kayıt: 

3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında kesin kaydını yaptıran öğrencilerin 17 Eylül 2018 tarihinden 
sonra ders kaydı yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerin, ders kayıt işlemi hakkında bilgi almak 
için kayıt yaptırdıkları birimin (Fakülte/Yüksekokul) web sayfasını ziyaret etmesi gerekmektedir.  

B.8- Eğitime Başlama: 

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, eğitimlerine 24 Eylül 2018 tarihinde başlayacaklardır. 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi 

B.9- Kayıt Dondurma: 

Geçerli mazereti olan öğrenciler (sağlık sorunları, tutukluluk hali, yurt dışında öğrenim vb. gibi) 
kesin kayıt işlemini tamamladıktan sonra kayıtlı oldukları birimin (Fakülte/Yüksekokul) Yönetim 
Kurulu Kararı ile kayıtlarını dondurabilirler. 

Bu durumdaki öğrencilerin, kayıt dondurma gerekçesini belirten dilekçe ve belgeler ile Fakülte 
Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

 Başa Dön 

http://debis.deu.edu.tr/DEUWeb/kayit_onay_durumu/index.php
http://iibf.deu.edu.tr/akademik-takvim/211/
http://ogrenci.deu.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=114&lang=tr


 

B.10- İntibak/Ders Muafiyeti: 

Daha önce bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören ve üniversitemize kayıt yaptıran 
öğrencilerden, kayıt yaptırdıkları program için intibak talebinde bulunacakların, kayıtlı oldukları 
Fakülte/Yüksekokul öğrenci işleri birimine başvurmaları gerekmektedir. 

Öğrencilerin intibak/ders muafiyeti talebi için, öğrenim gördükleri daha önceki yükseköğretim 
kurumuna ait not durum belgesi (transkript), ders içerikleri ve öğretim planı ile birlikte başvurmaları 
gerekmektedir. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi 

B.11- Öğrenci El Kitabı: 

Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrenciler, adaptasyon sürecinde yararlanabilecekleri 
faydalı bilgilere Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü 
tarafından hazırlanan “Öğrenci El Kitabı” ndan ulaşabilirler. 

B.12- Bilgi Paketi/Ders Kataloğu: 

Üniversitemiz lisans programları hakkındaki detaylı bilgilere (program tanıtımı, eğitim süresi, 
ders içerikleri vb. gibi) http://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2018-2019/tr/tr-c3.html adresinden 
ulaşılabilir. 

Üniversitemiz ön lisans programları hakkındaki detaylı bilgilere (program tanıtımı, eğitim süresi, 
ders içerikleri vb. gibi) http://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2018-2019/tr/tr-c4.html adresinden 
ulaşılabilir. 

B.13- Burs İmkanları: 

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerden, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Başkanlığı, gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan üniversitemize tahsis 
edilen burslardan faydalanmak isteyenlerin kayıt yaptırdıkları birime (Fakülte/Yüksekokul) 
başvurmaları gerekmektedir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Başkanlığı tarafından 
tahsis edilen burs hakkındaki bilgilere http://yurtkur.gsb.gov.tr/Sayfalar/2441/2390/GenelBilgiler 
adresinden ulaşılabilir. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Burs Yönergesi 

 Başa Dön 

http://ogrenci.deu.edu.tr/images/Muafiyet%20Ynergesi.pdf
http://tercihrehberi.deu.edu.tr/pdf/ogrenci-el-kitabi-2018.pdf
http://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2018-2019/tr/tr-c3.html
http://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2018-2019/tr/tr-c4.html
http://yurtkur.gsb.gov.tr/Sayfalar/2441/2390/GenelBilgiler
http://ogrenci.deu.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=134&lang=tr


 

B.14- Yurt İmkanları: 

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerden, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Başkanlığı tarafından sağlanan yurt imkanlarından faydalanmak isteyenler için 
başvurular 3 Eylül 2018 tarihinde https://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet hizmeti 

üzerinden başlayacaktır. Yurt başvuruları hakkındaki duyuruları http://yurtkur.gsb.gov.tr 
adresinden takip edebilirsiniz.  

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Başkanlığı tarafından 
tahsis edilen yurt imkanları hakkındaki bilgilere (yurt başvuruları, gerekli belgeler, yurt ücretleri, 
beslenme vb. gibi) http://yurtkur.gsb.gov.tr/Sayfalar/2434/2389/GenelBilgiler adresinden 
ulaşılabilir. 

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki yurt imkanlarından 
faydalanmak isteyen öğrenciler http://sks.deu.edu.tr/tr/ogrenci/ogrenci-yurtlari adresinden detaylı 
bilgilere ulaşabilir. 

B.15- Değişim Programları: 

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerden, değişim programlarından (Erasmus, Farabi, 
Mevlana) faydalanmak isteyenler http://international.deu.edu.tr adresinden detaylı bilgilere 
ulaşabilir.  

 Başa Dön 

https://www.turkiye.gov.tr/
http://yurtkur.gsb.gov.tr/
http://yurtkur.gsb.gov.tr/Sayfalar/2434/2389/GenelBilgiler
http://sks.deu.edu.tr/tr/ogrenci/ogrenci-yurtlari
http://international.deu.edu.tr/


 

B.16- Birim İletişim Bilgileri: 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL WEB SAYFASI 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi http://iibf.deu.edu.tr

 Başa Dön 

http://bef.deu.edu.tr/
http://denizcilik.deu.edu.tr/
http://edebiyat.deu.edu.tr/
http://fen.deu.edu.tr/
http://gsf.deu.edu.tr/
http://hemsirelik.deu.edu.tr/
http://hukuk.deu.edu.tr/
http://iibf.deu.edu.tr/
http://ilahiyat.deu.edu.tr/
http://isletme.deu.edu.tr/
http://mimarlik.deu.edu.tr/
http://eng.deu.edu.tr/
http://turizm.deu.edu.tr/
http://tip.deu.edu.tr/
http://web.deu.edu.tr/ftryo/
http://seferihisaruby.deu.edu.tr/
http://seferihisaruby.deu.edu.tr/
http://adaletmyo.deu.edu.tr/
http://bergamamyo.deu.edu.tr/
http://efesmyo.deu.edu.tr/
http://imyo.deu.edu.tr/
http://webb.deu.edu.tr/shmyo/
http://torbali.deu.edu.tr/
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