
KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER 

 

 

1- Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı. 

 

2- Lise diplomasının T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Dış 

Temsilciliklerden onaylı diploma denklik belgesi. (K.K.T.C. liseleri hariç diğer yurt dışı 

liselerden mezun olan adaylar için geçerlidir.) 

 

3- Öğrenim vizesi veya ikamet tezkeresi (Yabancı uyruklular için geçerlidir.) 

  

4- Katkı payı/öğrenim ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. (Mavi Kart sahibi adaylar 

ile T.C. uyruklu olup yurt dışı liseden mezun olan adayların katkı payı/öğrenim ücretini 

ödemeden Rektörlüğümüze başvurarak durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.)  

 

5- 6 adet (4,5 x 6 cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf. 

 

6- Varsa, Türkçe yeterlik belgesi. (DEDAM, TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından 

verilen Türkçe yeterlik belgesi)(Türk liselerinden mezun olan adaylar hariç) 

 

7- Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren bölümlere başvuranlardan varsa, yabancı 

dil yeterlik belgesi. (Değerlendirme Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü 

tarafından yapılacaktır.)(Yabancı dil yeterlik belgesi olmayan adaylar, Üniversitemiz Yabancı 

Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak muafiyet sınavına girmek zorundadırlar.) 

 

8- Türkiye’de geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösterir belge veya taahhütname. 

 

9- Efes Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına yerleşen adaylar 

için tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak sağlık raporu. 

 

10- Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma 

izni alanlardan “Vatandaşlıktan Çıkma İzni Belgesi” ile “Mavi Kart”. 

  

12- Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşlığına 

geçen çift uyrukluların T.C. vatandaşlığına geçişlerine ilişkin belge. (Vukuatlı Nüfus Kayıt 

Örneği) 

 

13- Pasaportun tercümesi ve onaylı fotokopisi. 

 

14- DEYÖS sınav sonuçlarına göre yerleşen K.K.T.C. vatandaşlarının GCE AL belgesi. 

 

15- T.C. kimlik belgesi fotokopisi (T.C. uyruklu olup yurt dışındaki liselerden mezunu olanlar 

(Madde 10 ve 11 kapsamında olanlar hariç)) 

 

16- Efes Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına yerleşen adaylar 

için Adli Sicil Kaydı Belgesi. 

 

 

 

 



AÇIKLAMALAR: 

 

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.  

 

b) Kayıt için istenilen belgelerin asılları ile başvurulması gerekmektedir. 

 

c) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. 

 

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. 

 

e) Kesin kayıtlar 06–10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi 

Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır. 

 

 

ADRES: 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak, Konak/İZMİR 

 

TEL: 

0 232 412 14 31 

 

 

 

 Web üzerinden kayıt işlemleri: 30 Temmuz 2018 tarihinden itibaren başlayacaktır. 

Bu işlemlerde size yardımcı olmak için izleyeceğiniz adımlar aşağıda belirtilmiştir; 

 

http:/www.deu.edu.tr adresinden web sitemize giriş, 

DEBİS girişine gelerek debis hesabınızı (öğrenci numaranız@ogr.deu.edu.tr)  ve 

şifrenizi (doğum tarihiniz GG/AA/YYYY şeklinde) yazarak menüye giriş, 

 

  Sol tarafta Öğrenci İşleri altında “Yeni Kayıt 2018” adımını seçerek kayıt 

bilgilerinizi gireceğiniz sahaya geleceksiniz. Burada sırasıyla; 

   Anket 

   Kişisel Bilgiler  

   Aile Adres Bilgileri 

   Kimlik Bilgileri 

   Öğrenci Durum Bilgisi 

   ÖSYM Bilgileri 

 

yer almaktadır. Bilgi girişlerinizi tamamladıktan sonra son bir kontrol yaparak 

kayıt onayınızı verebilirsiniz. 

 

 Üniversitemizin kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan programlarını 

kazanan ve yabancı dil yeterlik belgesi olmayan adayların “Yabancı Dil Muafiyet 

Sınavı” na katılmaları zorunludur. Yeterlik sınavı 17 Eylül 2018 tarihinde, seviye 

tespit sınavı 25 Eylül 2018 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacaktır. (24 

Sokak No:2 Dokuzçeşmeler Buca/İZMİR). Yabancı dil muafiyet sınavı hakkındaki 

bilgilere (sınav saati ve yerlerini) www.ydy.deu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. (Tel: 

232 301 08 31-32-33) 

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


 İlahiyat Fakültesi’nin İlahiyat ve İlahiyat (İ.Ö.) programlarını kazanan ve Arapça 

yeterlik belgesi olmayan adayların muafiyet sınavına katılmaları zorunludur. Yeterlik 

sınavı 29 Ağustos 2018 tarihinde saat: 09:30’da İlahiyat Fakültesi’nde yapılacaktır. 

(Adnan Süvari Mah. 108/2 Sk. No: 20 35140 Karabağlar/İZMİR). Arapça muafiyet 

sınavı hakkındaki bilgilere (sınav yeri vb. gibi) http://ilahiyat.deu.edu.tr adresinden 

ulaşılabilir.  

 

 Kayıt yaptıran öğrencilerin Türkçe seviyelerinin belirlenmesi için Üniversitemiz Dil 

Eğitimi ve Araştırma Merkezi (DEDAM) tarafından düzenlenen Türkçe Seviye 

Sınavına girmeleri gerekmektedir. (Yurt dışı liselerden mezun olan adaylar için 

geçerlidir.). Sınav yeri, tarihi ve saati öğrencilere kesin kayıtlar zamanında 

bildirilecektir. 

http://ilahiyat.deu.edu.tr/

