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BAŞKAN’IN MESAJI 

 

Sevgili Gençler, 

 

Üniversiteler, sadece mesleğinizi edindiğiniz değil, hayata bakışınızı 

şekillendirdiğiniz, birey olmayı tamamladığınız eğitim kurumlarıdır. Böylesine 

önemli kurumlar olan üniversitelerin imkânları, sahip olduğu teknolojik 

altyapısı kuşkusuz çok önemlidir ve İzmir Ekonomi Üniversitesi de akademik 

kadrosu, yerleşkesi ve teknoloji yatırımları ile Türkiye’de, hatta Avrupa’da 

örnek gösterilen bir üniversitedir. 

 

Bir üniversiteyi farklı kılan, gençler için ortaya koyduğu vizyondur. Bizim 

vizyonumuz da cesurca hayal kurabilmek, ısrarla bu hayalleri gerçeğe 

dönüştürmek için çalışmak ve hedefe ulaşmaktır. Hayal kurmak için gereken 

cesareti de bizden öğreneceksiniz. Çünkü biz İzmir’in ilk vakıf üniversitesini 

kurma hayaliyle yola çıktık, cesaretle çalıştık ve 13 yılda Türkiye’nin en 

seçkin üniversitelerinden biri olduk.  

 

Biz, Üniversitemizden sadece mesleğinizi edinmiş olarak değil, özgür ve yaratıcı düşünebilen, özgüveni tam, bilgiye 

ulaşmasını ve daha önemlisi bilgiyi kullanmasını bilen, hayata ve geleceğe güvenle bakabilen gençler olarak mezun 

olmanızı istiyoruz. Günümüz iş dünyasının ihtiyaçları ile geleceğin getireceklerini birleştiren eğitim sistemimizi de 

bu hedeflere göre yapılandırdık. 

 

Biz, evrensel kalitede bir eğitim ile ülkemizin en güzel ve batıya açılan kapısı olan kentinin beş bin yıllık özgür 

düşünce ortamını bir araya getirdik.  

 

İzmir’e, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne hoş geldiniz. Yeni akademik yılda hepinize başarılar diliyorum. 

 

 

Ekrem DEMİRTAŞ 

Mütevelli Heyet Başkanı 
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REKTÖR’ÜN MESAJI 

 

Sevgili Öğrenciler, 

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi ailesi adına sizlere hoşgeldiniz demekten büyük bir 

mutluluk duyuyorum. Üniversitede bulunduğunuz dönem yaşamınızın en değerli 

yılları olacaktır. İşte İzmir Ekonomi Üniversitesi sizlere eşsiz bir üniversite 

deneyimi yaşayacağınız fırsat ve imkanları sunmaktadır. Üniversitemizde en 

yetkin akademisyenler ve araştırmacılarla bir arada olacak, kendinizi geliştirecek 

ve hayallerinizi gerçekleştirme yolunda önemli bir adım daha atmış olacaksınız. 

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi 2001 yılında öğrenci odaklı bir üniversite olarak 

kurulmuş ve bunu tüm faaliyetlerinde değişmez bir ilke edinmiştir. 

Üniversitemizde bilgiye ulaşma yöntemlerini öğreten, güncel öğrenme ortamlarını 

yaratan akademisyenlerimiz ve her türlü olanağı sağlamak üzere biraraya gelmiş idari kadromuz, sizlerin ülkenin 

ve dünyanın geleceğini daha güçlü ve daha aydınlık şekillendiren liderler olarak yetiştirmenizi sağlayacaklardır. 

 

Üniversitemizi seçerek, üniversite sıralamalarına göre 2000 yılı sonrasında kurulan üniversiteler içinde Türkiye’de 

altıncı, Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde birinci sırada yer alan uluslararası bir üniversitede eğitim almayı tercih etmiş 

olmaktasınız. Aynı zamanda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik 

Endeksine göre Türkiye’nin en yenilikçi ve girişimci üniversitelerinden birini seçmiş olacaksınız. Uluslararası 

standartlarda tasarlanan öğretim programları ile dünyanın önde gelen otuza yakın üniversitesiyle yapılan akademik 

ve uluslararası öğrenim hareketliliği sağlayan, Avrupa’da kendi alanında saygın yüzden fazla üniversite ile 

gerçekleştirilen işbirlikleriyle dünyaya açılma fırsatı bulacak ve küresel bakış açısına sahip olacaksınız. 

 

IAU (Uluslararası Üniversiteler Birliği), EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği), NICE Network, Magna Charta 

Universitatum, UN Global Compact Türkiye, CMU (Akdeniz Üniversiteler Birliği), WTO (World Tourism 

Organization), CEEMAN gibi uluslararası kuruluşların üyesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde ülkemizin ve 

dünyanın saygın üniversitelerinde yetişmiş akademisyenlerden uluslararası standartlarda dersler alacaksınız. 

Üniversitemizde bulunduğunuz sürece, ilgi alanınıza uygun bir öğrenci kulübüne üye olmanızı, üniversitemiz 

tarafından düzenlenen sportif ve kültürel aktivitelere katılmanızı canlı sosyal yaşamın bir parçası olmanızı 

diliyorum. 

  

Benim ve çalışma arkadaşlarımın her zaman fikir ve önerilerinize açık olduğumuzu ve fikirlerinizin bizim için değerli 

olduğunu bilmenizi isterim. 

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak size eşşiz bir üniversite deneyimi yaşatacak bir öğrenme ve kendini geliştirme 

ortamı hazırladık. Sizi geleceğinizi şekillendirmek ve hayallerinize ulaşmak adına böyle bir ortamdan faydalanmaya 

davet ediyorum. 

 

Prof. Dr. Oğuz ESEN 

Rektör  
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A- KAYIT 
 
 
A.1. Üniversiteye Kayıt 
İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne LYS (Lisans Yerleştirme Sınavları) ve YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) sonuçlarına 
göre merkezi sistemle öğrenci alınmaktadır. 
 
Yalnız, Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü, Mutfak Sanatları ve Yönetimi (UOLP-SUNY Cobleskill) Programı ile 
Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümüne ön kayıt, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilmektedir. 
 
A.2. Kayıt Merkezi  
İzmir Ekonomi Üniversitesi Kampusu, Sakarya Cad. No:156 Balçova-İZMİR  
 
 
A.3. Kesin Kayıt Tarihleri 
 

Bölümü/Programı Kayıt Tarihi 

İŞLETME FAKÜLTESİ 

Ekonomi  
Ekonomi (UOLP-SUNY Cortland) 
İşletme  
İşletme(UOLP-SUNY New Paltz) 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler   
Uluslararası Ticaret ve Finansman  
Lojistik Yönetimi  
Muhasebe ve Denetim 
Sigortacılık ve Risk Yönetimi 

01 Eylül 2014 
Pazartesi 

HUKUK FAKÜLTESİ 

Hukuk  
01 Eylül 2014 

Pazartesi 

MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Bilgisayar Mühendisliği  
Bilgisayar Mühendisliği (UOLP-SUNY Fredonia) 
Yazılım Mühendisliği 
Yazılım Mühendisliği (UOLP-SUNY Fredonia) 
Endüstri Mühendisliği  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
İnşaat Mühendisliği 
Gıda Mühendisliği 

02 Eylül 2014 
Salı 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (UOLP-SUNY Fredonia) 
Medya ve İletişim  
Sinema ve Dijital Medya 

03 Eylül 2014 
Çarşamba 

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 

Mimarlık  
Görsel İletişim Tasarımı  
Endüstriyel Tasarım  
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  

03 Eylül 2014 
Çarşamba 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Sağlık Kurumları Yöneticiliği  
Hemşirelik 

04 Eylül 2014 
Perşembe 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  
Yaşlı Bakımı  

04 Eylül 2014 
Perşembe 
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İlk ve Acil Yardım  

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Matematik  
Psikoloji  
Psikoloji (UOLP-SUNY Fredonia) 
Sosyoloji  
Mütercim Tercümanlık (İngilizce) 

04 Eylül 2014 
Perşembe 

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 

Adalet  
 

05 Eylül 2014 
Cuma 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

Bilgisayar Programcılığı 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
Bankacılık ve Sigortacılık  
Dış Ticaret  
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  
Radyo ve Televizyon Programcılığı  
Grafik Tasarımı 
Turizm ve Otel İşletmeciliği 
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 
Bilgi Güvenliği Teknolojisi 
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi 
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 
Elektrik 

 
05 Eylül 2014 

Cuma 

MAZERETLİ OLANLARIN KAYITLARI  
(Merkezi sistemle ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar) 

5 Eylül 2014 
Cuma 

 

YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLAR 

Bölümü/Programı Kayıt Tarihi 

UYGULAMALI YÖNETİM BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU 

Mutfak Sanatları ve Yönetimi  
Mutfak Sanatları ve Yönetimi (UOLP-SUNY Cobleskill) 

4-5 Ağustos 2014 

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 

Moda ve Tekstil Tasarımı 11-12 Ağustos 2014 

 
A. 4. Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler  
 Mezun olunan orta öğretim kurumundan (lise) alınan diplomanın aslı ya da yeni tarihli geçici mezuniyet 

belgesi, 
 
 DGS sınavı yoluyla yerleşen öğrenciler için Meslek Yüksekokulu diploması aslı ya da yeni tarihli geçici 

mezuniyet belgesi, 
 
 DGS sınavı yoluyla yerleşen öğrenciler için mezun oldukları Meslek Yüksekokulu’ndan alınacak transkript (not 

durum belgesi) aslı, 
 

 DGS sınavı yoluyla yerleşen öğrenciler için onaylı ders içerikleri, 
 
 Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (aslı kayıt sırasında aday tarafından ibraz edilecektir.) 

 
 12 adet vesikalık fotoğraf  
 
 Eğitim ücretinin ilk yarısının yatırılmış olduğunu gösterir banka dekontunun aslı. 
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 Eksiksiz doldurulmuş “Kayıt Basvuru Formu” ,“Ögrenci Bilgi Formu”, “Anket Formu”nun imzalı asılları. Bu 
formlar Üniversitemiz web sayfasında https://thor-oasis.izmirekonomi.edu.tr/forms/ adresinde yer almaktadır. 
Formlar doldurularak, çıktıları alınıp imzalanacaktır. 
(Formların doldurulması ile ilgili açıklamalar “Kayıt ve Öğretim Bilgileri”nde belirtilmektedir.) 

 
 Yabancı Dil Sınavına Giriş Belgesi (Kayıt Başvuru Formu’nun kaydetme işlemi yapıldıktan sonra ilgili butona 

basarak webden çıktısı alınacak ve kesin kayıt sırasında yetkililere onaylatılacaktır.) 
 

 LYS’de ilk 10 bin içinde olup Lisans (4 yıllık) programlarına Tam Burslu kontenjandan yerleşen öğrencilerin, 
aylık ödemelerinin yapılabilmesi için Vakıfbank İzmir Şubesi'nden ya da kayıt için Üniversiteye geldiklerinde 
Üniversite'deki Şube'den vadesiz hesap açtırmaları gerekmektedir.(18 yaşından küçük olanlara ebeveynleri 
olmadan hesap açılması mümkün olamamaktadır.) 

 
 

Önemli Bilgiler 
 Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. 

 
 Eksik belge ile kayıt yapılmaz. 

 
 Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. 

 
 Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri 

yapmaya yetkilidir.  
 

 Kesin kayıt yaptırmadan önce 1. dönem öğretim ücretinin ödenmesi gerekmektedir. 
 
 
A.5. Web’den Kayıt İşlemleri  

 
 Üniversitemiz web sayfasında https://thor-oasis.izmirekonomi.edu.tr/forms/  adresine giriniz.  

 

 Önünüze gelen pencerede size sorulan soruları doğru ve eksiksiz yanıtlayınız.  
 

 Karşınıza, bazı bilgi alanları boş, size ait bazı bilgi alanları ise dolu olarak çıkacaktır. Dolu olan bu bilgilerin 
doğruluğunu kontrol ediniz. Bir hata ya da eksiklik var ise, kesin kayıt için geldiğinizde kayıt görevlisine 
bildiriniz. Boş olan yerleri eksiksiz ve doğru olarak doldurunuz.  
 

 Formlarda yer alan Anne-Baba isimlerinde kısaltmalar kullanmayınız. Nüfusunuzda belirtilen şekilde aynen 
yazınız. Yine, Nüfus kayıt bilgilerinizi de kesinlikle nüfus cüzdanınıza göre aynen doldurunuz.  
 

 Formlardan her hangi birini kaydettikten sonra tekrar aynı forma giriş yapamazsınız. Form üzerinde girdiğiniz 
bilgilerin doğruluğunu ve eksik bilgi olmamasını kontrol ettikten sonra “Kaydet” tuşuna basınız.  

 Doğru ve eksiksiz doldurulmuş, “Kayıt Başvuru Formu”, “Bilgi Formu” ve “Anket Formu”nun tümünü 
kaydettikten sonra çıktılarını alabilirsiniz. Aldığınız çıktıları imzalayınız ve kesin kayıt için gerekli diğer belgelerle 
birlikte, kesin kayıt tarihinde, kayıt merkezimize başvurunuz.  

 

 Kayıt Başvuru Formu’nun kaydetme işlemi yapıldıktan sonra gelen ekranda “Yabancı Dil Sınavına Giriş Belgesi” 
butonuna basarak “Sınav Giriş Belgesi”nin çıktısını alınız. Bu belge kesin kayıt sırasında yetkililere onaylatılacak 
ve sınava bu belge ile girilecektir.  

https://thor-oasis.izmirekonomi.edu.tr/forms/
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 Üniversitemizde, Hukuk Fakültesi ve Hemşirelik Bölümü hariç lisans (4 yıllık) programlarının 
tümünde eğitim dili İngilizce'dir. Hukuk Fakültesi'nde ve Hemşirelik Bölümü’nde de 1 yıl süreli 
zorunlu yabancı dil (İngilizce) hazırlık programı bulunmaktadır. Ön lisans(2 yıllık) 
programlarında eğitim dili Türkçedir. Bu programlarda isteğe bağlı İngilizce hazırlık programı 
uygulanmaktadır.  
 

  Kesin kayıt yaptıran tüm lisans programı öğrencileri “8 Eylül 2014 Pazartesi saat 09:30’da 
yapılacak “İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (İDBS)”na girmeleri zorunludur.  
 
 

 İDBS’den 100 üzerinden en az 69.50 puan alanlar 10 -11 Eylül 2014 tarihlerinde günü saat 9.30’da 
yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavı’na (İYS) girmeye hak kazanacaklardır. 

 İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS): 
   I. Bölüm(Yazılı) : 10 Eylül 2014 Çarşamba saat 09:30'da, 

II. Bölüm(Sözlü): 11 Eylül 2014 Perşembe saat 09:30’da yapılacaktır.  

 1 Eylül 2011 tarihinden sonra TOEFL, IELTS, KPDS gibi Üniversitemizce geçerliliği kabul edilen ulusal ve/veya 
uluslararası sınavlara girmiş olan ve gereken not barajını aşan öğrenciler, “İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet 
talebinde bulunacağım.” kısmını işaretleyip sahip oldukları belgelerini belirtebilirler. Ancak, bu belgelerini kesin 
kayıt sırasında Üniversitemiz Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne bir dilekçeyle birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. 
Belgeleri Üniversitemizce kabul edilen öğrenciler İngilizce hazırlık eğitiminden muaf olurlar ve 8 
Eylül 2014 tarihinde yapılacak İDBS ile 10-11 Eylül 2014 tarihlerinde yapılacak İYS’ye girmeleri gereği 
ortadan kalkar.  

 
İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılmak için gerekli olan Ulusal ve Uluslararası Sınavlar ve bu 
sınavlardan alınması gereken puanlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.  
http://sfl.ieu.edu.tr/ingilizce_hazirlik_programi/en/yabanci-dil-yeterligi 
 
Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarının eğitim 
dili Türkçe olmakla birlikte 1 yıl süreli isteğe bağlı İngilizce hazırlık programı uygulanmaktadır. Bu öğrencilerden 
İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek isteyenler kayıt formlarında bu taleplerini belirteceklerdir.  
 
 
A.6. Dönem Kayıtları 
Öğrenciler, her dönem başında ve akademik takvimle ilan edilen süreler içinde gerekli ücretlerini ödeyerek ve ders 
programlarını onaylatarak kayıtlarını yenilerler. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludurlar ve 
kayıt yenileme işlemlerini kendileri yapmakla yükümlüdürler. 
 
2014-2015 öğretim yılı dönem kayıt tarihleri üniversitemiz web sitesinde ana sayfada yer alan akademik takvimde 
belirtilmektedir. 

 
B- EĞİTİM-ÖĞRETİM YERİ 
İzmir Ekonomi Üniversitesi 
Balçova Kampusu 
Sakarya Cad. No:156  
Balçova / İZMİR 
 
C- BURSLAR 
İzmir Ekonomi Üniversitesi, öğrencilerini daha fazla çalışmaya teşvik etmek ve başarılı öğrencileri ödüllendirmek 
için karşılıksız çeşitli burslar vermektedir. 
 
C- ÖĞRENİM ÜCRETİ BURSU 
 
C-1. TAM BURS 

 ÖSYS kılavuzunda belirtilen “Tam Burslu” kontenjanlarından yerleştirilen öğrencilere verilmektedir. 
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin lisans (4 yıllık) programlarına “Tam Burslu” kontenjandan 
yerleştirilen öğrencilerden: 

 Yaz okulu dahil yıllık Öğretim ücreti alınmaz, 
 Şehir dışında ikamet edenler ile İzmir ili içinde olmakla beraber genel ulaşım araçlarıyla gün içinde 

Üniversiteye ulaşımı mümkün olmayan ve Üniversite tarafından belirlenen ilçelerde ikamet 
etmekte olan öğrencilerden isteyenlerin Üniversitenin sağladığı yurtta ücretsiz kalma olanağını 

http://sfl.ieu.edu.tr/ingilizce_hazirlik_programi/en/yabanci-dil-yeterligi
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sağlanır. Üniversitenin yurt kapasitesinin yeterli olmaması halinde, bu öğrencilerden üniversite 
yurdunun dışında ikamet edenler için yılda 9 ay süreyle ayda 325 TL ayrıca ödeme yapılır. 

İlgili puan türünde yerleştirme puanlarına göre yapılan sıralamada (ek puanla derece yapanlar hariç)Türkiye 
genelinde: 

Başarı Sıralaması Bir defaya mahsus ödeme Yılda 9 ay ödeme 

İlk 100 5.000.-TL. 1.290.-TL. 

İlk 200 4.000.-TL. 1.020.-TL. 

İlk 500 3.000.-TL. 750.-TL. 

İlk 1.000 2.500.-TL. 650.-TL. 

 
Tam burslu kontenjandan lisans (4 yıllık ) programlarına ilk on bin içinde yer alan öğrencilere yılda 9 ay 
süresince aylık 430 TL ödeme yapılır.  
 
İlk 1000 içinde yer alan tam burslu lisans programı öğrencilerinin yılsonu genel not ortalamalarını 2.50’nin altına 
düşürmeleri halinde aylık ödemeleri 430 TL olarak devam eder. 
 
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin Ön lisans(2 yıllık) programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan “Tam 
Burs” yalnızca öğretim ücretini kapsar. Bu programlara “Tam Burslu” kontenjandan yerleşen öğrencilerden 
öğretim ücreti alınmaz. 
 
C.2. Diğer Kontenjan Bursları 
ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda açıklanan %50,%25 vb. burslu programlardan 

birini tercih ederek yerleştirilen öğrencilere verilir. 
 
Bu burstan yararlanan öğrenciler, eğitim - öğretim süreleri boyunca yaz okulu dahil tüm eğitim ücretlerini ve 
yurtta ikamet etmeleri halinde yurt ücretlerini tabi oldukları bursluluk oranlarında indirimli olarak öderler. 
 
Burslu öğrenci kontenjanları her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve kontenjanları ile birlikte Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu'nda gösterilir.  
 
C.3. Diploma Bursu 
Diploma Bursu, üniversitelere öğrenci kabulünde uluslararası düzeyde kabul gören Uluslararası Bakalorya (IB), 
MATURA, ABİTUR vb. diplomalara sahip olup İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan TC ve 
yabancı uyruklu öğrencilere kontenjan dâhilinde belirlenen diploma notuna göre verilir. 
 
Diploma Bursu alan öğrenciler eğitim -öğretim süreleri boyunca yaz okulu dahil tüm eğitim ücretlerini ve yurtta 
ikamet etmeleri halinde yurt ücretlerini Üniversite tarafından belirlenen oranda %50 veya üzerinde indirimli olarak 
öderler. 
 
Burs kapsamındaki diplomalar, başarı puanları ve indirim oranları her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve 
kontenjanları ile birlikte Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu'nda gösterilir. 

Burs verilen diplomalar ve koşulları aşağıda belirtilmektedir. 

Diploma Adı Diploma Notu Kontenjanı 

IB(Uluslararası Bakalorya) 32 ve üstünde olması 10 

ABITUR 2.00 ve altında olması 5 

MATURA 2.00 ve altında olması 5 

 

 
C.4. Bursların Devam Süresi 
  
İzmir Ekonomi Üniversitesi, verdiği bursların, derslerin tümüne devam edilmesi kaydıyla not ortalaması veya sınıf-
ders geçme gibi nedenlerle kesilmeyeceğini taahhüt etmektedir. Bu taahhüt Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 
azami 2 yıl; ön lisans(2 yıllık) programlarında azami 3 yıl; Lisans programlarında azami 5 yıldır. 



 
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 
KAYIT VE ÖĞRETİM BİLGİLERİ 

 
 
2014-2015 
ÖĞRETİM YILI 

 

 

9 

  
Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt 
dondurdukları süreler azami bursluluk süresine ilave edilir. 
  
Tam burslu öğrencilerin üniversitenin sağladığı yurtlardan ücretsiz yararlanma süresi hazırlık sınıfı için 2 yıl, bölüm 
dersleri için 4 akademik yıldır. Tam burslu öğrencilere Yabancı dil hazırlık sınıfındaki ikinci yılında ve kayıtlı olduğu 
bölümündeki beşinci yılında aylık ödemeler yapılmaz 
 
C.5. Bursların Durdurulması 
Burslar öğrenimine ve derslere devam eden öğrencilere verilir. 
  
a) Herhangi bir yarıyılda mazeretsiz olarak derslerine kayıt yaptırmayanların, 
b) Kayıtlı olduğu yabancı dil hazırlık sınıfı derslerine yeterli oranda devam etmeyenlerin, 
c) Yabancı dil hazırlık Programında iki öğretim yılı sonunda başarılı olmayanların, 
d)Kayıtlı olduğu bölümde/programda yarıyıl ders kayıtlarını yaparak kayıt yenilediği halde üçten fazla dersten 
NA(Devamsız) notu alanların bursları durdurulur. 
 

 Üçten fazla dersten NA(Devamsız) notu bulunduğu halde, GNO'su en az 2.50 ve üstünde olanların bursu 
durdurulmaz. Ancak, bu öğrencilere, azami bursluluk süresi içinde bir kez olmak üzere takip eden 
dönemde koşullu olarak eğitimlerine burslu devam etmelerine izin verilir. 

 Bursun durdurulmasını gerektiren hallerin vuku bulmasını takiben aylık ödemeler kesilir ve takip eden 
dönemde öğretim ücretleri ve yurt ücretleri öğrencilerin kendileri tarafından tam olarak karşılanır. 

 Bursun durdurulduğu süreler azami burs süresinden sayılır. 
 Azami bursluluk süresi içinde, takip eden dönemde/ dönemlerde yabancı dil hazırlık programından başarılı 

olan öğrenciler ile kayıtlı olduğu bölüm/program derslerine düzenli devam edenlerin (hiç bir dersten NA 
notu almamaları) bursları yeniden başlatılır. 

 
C.6.Bursların Kesilmesi 
Tam Burs, Diğer Kontenjan Bursları ve Diploma Bursu alan öğrencilerden; 
 
a) Üst üste veya aralıklı olarak iki dönem kayıt yenilemeyenlerin, 
b) Bursluluk azami süresini aşanların, 
c) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda en az 1 yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların, 
bursları kesilir. 
 
Genel Hükümler 
Tam burslardan yurtiçi ve yurtdışındaki her hangi bir üniversitenin lisans programından mezun olanlar 
yerleşseler bile yararlanamazlar.  
 
Birden fazla bursu almaya hak kazanan öğrenciler, kapsamı yüksek olan burstan yararlandırılır. 
 
İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından verilen burslar karşılıksız olup bu burslardan yararlanan öğrencilere her 
hangi bir mali veya hizmet yükümlülüğü getirmez. 
 
C.7. Başarı Bursu 
İngilizce hazırlık programı dışında, bulunduğu öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarında öngörülen en az normal 
ders yükü kadar ders almak kaydıyla bu iki dönemde aldığı derslerin ağırlıklı not ortalaması 3.50 veya daha yukarı 
olan öğrenciler içinden belirlenen kontenjan dâhilinde öncelik sırasına göre verilen bir burstur. 

Başarı bursundan yararlanması uygun görülen öğrenciler, bir sonraki öğretim yılında öğretim ücretlerini Mütevelli 
Heyet’in uygun gördüğü oranda indirimli olarak öderler. 

Başarı bursu, öğrencinin bursu aldığı akademik yıl için geçerli olup süreklilik arz etmez ve yaz okulu ücretlerini 
kapsamaz. Öğrenci aranan koşulları sağlaması halinde birden fazla akademik yılda başarı bursu alabilir. 

Üniversite 4.sınıf öğrencileri başarı bursu için aranan koşulları sağlamaları halinde bu burslarını İzmir Ekonomi 
Üniversitesinde kabul edilecekleri bir Lisansüstü programın ilk yılında bir defaya mahsus olarak kullanabilirler. Bu 
bursların devamına ilişkin hususlar Üniversite tarafından belirlenir. 

Başarı bursu ; 
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 Hazırlık sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerine, 
 Herhangi bir dönemde eksik ders alanlara, 
 Aldığı derslerin tümünden başarılı olamayanlara, 
 Daha önce başka bir kurumda aldığı derslerden muafiyet verildiği için eksik ders alanlara 
 Her hangi bir dersten (W) notu olanlara,(İlgili dönemde çekilmiş dersi dışında en az normal ders yükü 

kadar ders alan öğrenciler hariç) 
 İki dönemde aldığı derslerin ağırlıklı ortalaması en az 3.50 olmayan öğrencilere verilmez. 
 Başarı bursuna konu olan ilgili dönem/dönemlerde işlenen staj notu başarısız olan öğrenciler ile Başarı 

bursuna konu olan ilgili dönemlerde uyarı ve kınama hariç herhangi bir disiplin cezası alan öğrenci Başarı 
Bursu’ndan yararlanamaz. 
 

Öğrenciler 1. sınıfta aldıkları derslerin başarı notlarına göre en erken 2. sınıfta Başarı Bursu alabilirler. 

 
Başarı bursu almaya hak kazanacak öğrencilerin tespitinde Yaz Okulu notları dikkate alınmaz. 
 
Başarı bursu alabilecek öğrenciler belirlenerek her sene Eylül ayı başında Mütevelli Heyete sunulur. 
 
Başarı bursu almaya hak kazanan öğrenciler ertesi yıl öğretim ücretlerini Mütevelli Heyet’in belirlediği oranlarda 
indirimli olarak öderler. 
 
 
 
D. ÜCRETLER - İNDİRİMLER 
 

Bölüm/Program Adı Yıllık Ücret 

Mimarlık Bölümü 22.000 TL (KDV Dahil) 

Hukuk Fakültesi 22.000 TL (KDV Dahil) 

Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü 22.000 TL (KDV Dahil) 

Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü (Uluslararası 
Ortak Lisans Programı) * 

22.000 TL (KDV Dahil) 

Diğer UOLP (Dört yıllık Uluslararası 
Ortak Lisans Programları) * 

21.000 TL (KDV Dahil) 

Diğer Lisans (dört yıllık) Programları 
için 

21.000 TL (KDV Dahil) 

Meslek Yüksekokulu 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Adalet Meslek Yüksekokulu 

10.000 TL (KDV Dahil) 

(*)UOLP öğrencileri, Türkiye’de bulundukları dönemlerin ücretlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne; ABD’de anlaşmalı 
Üniversitede bulundukları dönemlerin ücretlerini gittikleri Üniversiteye öderler. 

 
ÖDEME BİLGİLERİ 
Öğretim ücretleri iki eşit taksitte tahsil edilmektedir. Birinci ödeme ilk kayıt sırasında, ikinci ödeme bahar dönemi 
ders kayıtlarından önce Akademik Takvim de belirlenen tarihler arasında yapılmaktadır. 

Öğretim ücretleri, öğrenci numarasıyla VAKIFBANK’ın herhangi bir şubesinden EFT/Havale ücreti alınmaksızın 
ödenmektedir. 

Tüm yılın peşin ödenmesi durumunda ikinci dönem taksiti üzerinden %3,5 indirim uygulanmaktadır. Üniversitenin 
anlaşmalı bankalarının(Axess, Maxsimum, Bonus, World) kredi kartı sahiplerine isteğe bağlı olarak banka 
koşullarına göre 9 aya kadar taksitlendirme yapılabilmektedir. Bu şekilde ödeme yapmak isteyenler kesin kayıt 

esnasında Üniversitede Mali İşler Müdürlüğü’nde işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ayrıntılı Bilgi 
İçin: accounting@ieu.edu.tr 

Ödeme makbuzlarınızı kesin kayıt sırasında teslim etmek zorunda olduğunuzdan makbuzlarınızı özenle saklayınız. 
Kayıtlarınızın gecikmeden yapılabilmesi için tüm adayların öğretim ücreti ödemelerini önceden tamamlayarak 
gelmeleri önerilmektedir. 

http://www.ieu.edu.tr/tr/akademik-takvim
mailto:accounting@ieu.edu.tr
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D.1 Çift Diploma Lisans (4 yıllık) Programları (SUNY - UOLP) Ücretleri 
UOLP öğrencileri, Türkiye’de bulundukları dönemlerin ücretlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne; ABD’de anlaşmalı 
Üniversitede bulundukları dönemlerin ücretlerini gittikleri Üniversiteye öderler. 
 

Program Adı 
2014-2015 Yıllık İEÜ 

Ücreti 
Yıllık SUNY Ücreti * 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
(UOLP-SUNY Fredonia) 

21.000 TL (KDV Dahil) 15.000 ABD Doları 

Yazılım Mühendisliği Bölümü (UOLP-
SUNY Fredonia) 

21.000 TL (KDV Dahil) 15.000 ABD Doları 

Ekonomi Bölümü (UOLP-SUNY 
Cortland) 

21.000 TL (KDV Dahil) 17.150 ABD Doları 

İşletme Bölümü (UOLP-SUNY New 
Paltz) 

21.000 TL (KDV Dahil) 12.000 ABD Doları 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 
(UOLP-SUNY Fredonia) 

21.000 TL (KDV Dahil) 15.000 ABD Doları 

Psikoloji (UOLP-SUNY Fredonia) 21.000 TL (KDV Dahil) 15.000 ABD Doları 

Mutfak Sanatları ve Yönetimi (UOLP-
SUNY Cobleskill) 

22.000 TL (KDV Dahil) 16.750 ABD Doları 

(*) Belirtilen öğretim ücretleri ortalama değerlerdir. Yurtdışı üniversitelerin öğretim ücretleri günün koşullarına 
göre yıllık olarak kararlaştırılır ve kendi sayfalarında yayınlanır. 

Bu ücretin ilk taksidi kesin kayıt sırasında, ikinci taksidi ikinci yarıyıl (Bahar dönemi) başında ders kayıtlarından 
önce Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde ödenir. 

Güncel eğitim ücretleri, ilgili SUNY kampüsünün internet sayfasında yayınlanır: 

http://www.newpaltz.edu/student_accounts/tuition.cfm 

http://www.cortland.edu/student_accounts/ 

http://www.fredonia.edu/admin/StudentAccounts/tuition.asp 

Bu ücret, öğrencinin programda öngörülen dönemlerde ABD’de bulunduğu süredeki öğrenim ücreti ve temel 
harçları ile zorunlu sağlık sigortasını kapsamaktadır. 

Öğrencilerin ABD’de bulunacağı süre içinde yurt, yemek, kitap-kırtasiye ve kişisel ihtiyaçları için yapacağı 
harcamanın Fredonia kampüsünde akademik yıl başına yaklaşık 10.600 ABD Doları, New Paltz kampüsünde 9.000-
10.000 ABD Doları, Cortland kampüsünde 13.500-15.000 ABD Doları, Cobleskill kampusunda 12.500 ABD Doları 
tutacağı tahmin edilmektedir. 

D-2 Son Ödeme Tarihleri 
I. dönem için son ödeme tarihi : Kesin Kayıt Tarihi  
II. dönem için son ödeme tarihi : 9 Şubat 2015 
 
 
 

E-İNDİRİMLER 

İZTO (İzmir Ticaret Odası) ve İzmir İlçe Ticaret Odaları Üyeleri İndirimi 
 
Üniversitemizin “Ücretli(Genel)” kontenjanlarından kabul edilen tüm öğrencilere uygulanır. 

http://www.newpaltz.edu/student_accounts/tuition.cfm
http://www.cortland.edu/student_accounts/
http://www.fredonia.edu/admin/StudentAccounts/tuition.asp
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İzmir Ticaret Sicili Memurluğuna kayıtlı olup aynı zamanda İzmir Ticaret Odası veya İzmir İlçe Ticaret Odaları üyesi 
olan gerçek kişilerin 1. derece kan hısımları ile tüzel kişi üyelerin temsil ve ilzama yetkili temsilcisi olup aynı 
zamanda son bir yıldan bu yana ortaklığı olan kişilerin 1. derece kan hısımlarına verilir. 

Bu öğrencilerin yıllık öğretim ücretlerinde %15 indirim uygulanır. 

İzmir Ticaret Odası veya İzmir İlçe Ticaret Odaları üyesi gerçek veya tüzel kişiler her bir üyelik için bir kere bu 
indirim hakkından istifade edebilir. 

Bu indirim öğrencilerin öğrenimine devam ettiği normal öğrenim süresi için geçerli olup yaz okulları ücretlerini ve 
uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz. 

Bu indirimden yararlanmak isteyenlerin aşağıda belirtilen belgeleri Üniversiteye ibraz etmeleri gereklidir.  

 Gerçek kişi olanların İzmir Ticaret Sicil Memurluğundan oda kayıt belgesi. 
 Tüzel kişi olanların İzmir Ticaret Sicil Memurluğundan "Son 1 yıldan bu yana ortak olduklarını gösteren 

belge" ile tüzel kişiliği "temsil ve ilzama yetkili olduklarını belirten belge. 
 İndirim hakkından yararlanacak öğrenci ve ebeveynlerinin nüfus fotokopileri.  

İngilizce Hazırlık Sınıfında İkinci Yıl İndirimi  
İngilizce Hazırlık Sınıfının ilk yılında devam koşulunu yerine getirdikleri halde, bu akademik yılın sonunda İngilizce 
Hazırlık Programını başarılı olarak tamamlayamayan öğrenciler ertesi yıl (3. ve 4. yarıyılda) “Kur Tamamlama 
(İngilizce Destek) Programı” na devam ederler. 

Kur Tamamlama Programı’na düzenli olarak devam eden ve devam koşulunu yerine getiren hazırlık sınıfı 
öğrencilerine %50 indirim uygulanır. 

Üçüncü yarıyılda indirimden yararlandığı halde devam koşulunu yerine getirmeyenler takip eden dördüncü 
yarıyılda tam ücret öderler. 

Bu indirim, yalnız hazırlık sınıfında ikinci yılında olan ve koşulları sağlayan öğrenciler içindir. Sonraki yıllarda hazırlık 
sınıfına devam edecek veya İngilizce Yeterlik Sınavlarına girecek öğrencileri kapsamaz. İnidirimden 
yararlanabilecek öğrenciler devam durumlarına göre Öğrenci İşleri Müdürlüğü ve Yabancı Diller Yüksekokulu 
tarafından tespit edilir.  

Kardeş İndirimi 
Üniversitemizde lisans (4 yıllık) ve ön lisans (2 yıllık) programlarında öğrenim gören öğrencilere uygulanır. Bu 
programlarda öğrenim gören ve kardeş olanların öğretim ücretlerinde toplamda %10 indirim uygulanır. 
 
Bu indirimden yararlanmak isteyen öğrencilerin, kesin kayıt sırasında veya en geç Ekim ayı sonuna kadar Öğrenci 
İşleri Müdürlüğü’ne verecekleri dilekçe ve nüfus fotokopisiyle başvuru yapmaları gerekmektedir. 
 
Bildirimde bulunan öğrencilerin indirimleri takip eden dönemden itibaren uygulanır. 
 
Kardeşlerden her hangi birinin Üniversiteden ayrılması halinde ücretler tam olarak ödenmeye devam edilir. 
 
 
İEÜ(İzmir Ekonomi Üniversitesi) ve İZTO (İzmir Ticaret Odası) Mensupları İndirimi 
İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin kadrolu akademik ve idari personeli ile eş ve çocuklarına 
%15 ücret indirimi uygulanır. Bu indirimden yararlanmak isteyenlerin ilgili kurumlardan alacakları hizmet 
belgelerini ibraz etmeleri gereklidir.  

İndirimlerden yararlanmak isteyen öğrencilerin, kesin kayıt sırasında veya en geç Ekim ayı sonuna 
kadar ilgili belgelerini Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne vermeleri gereklidir. İndirimler takip eden 
dönemden itibaren uygulanır ve Güz dönemine ait indirim Bahar dönemi ücretlerine yansıtılır.  

Birden fazla burs veya indirim almaya hak kazanan öğrenciler, kapsamı geniş ve tutarı yüksek olan 
burstan/indirimden yararlandırılır. 
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E. BİLGİSAYAR 

 
Üniversitemiz kampusundaki bilgisayar laboratuarlarından tüm öğrencilerimiz akademik amaçlı olarak 
yararlanmaktadırlar. Üniversitemiz kampusunda kablosuz internet ağı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, kampus 
içinde sınıflardan, laboratuarlardan, kantin/kafeteryalardan istedikleri an üniversite iletişim ağına ve internete 
bağlanarak ödevlerini hazırlamak üzere araştırma yapabilmekte; İzmir Ekonomi Üniversitesi bilgi kaynaklarına 
erişebilmekte ve öğretim üyeleri ile bilgisayar ortamında iletişim kurabilmektedirler. Bu kapsamda verilen 
hizmetlerin detayları için htpp://comp.ieu.edu.tr adresinden bilgi alabilirsiniz. 
  
 
Öğrencilere/Akademisyenlere/İdari personele sunulan hizmetler 

 Herkese kişisel E-mail adresi  

 Her öğrenci için 500 MB, akademisyen ve idari kadro için 2000 MB email kotası  

 Klüp, öğrenci konseyi vb. birimler için web, email, mailinglist olanakları  

 Gönderimde ve alımda otomatik antivirüs koruması  

 Web tabanlı email ve takvim  

 Kampüs webmail erişimi  

 Her öğrenci için 120 MB, akademisyen ve idari personel için 300 MB web alanı  

 

 

F. KÜTÜPHANE 

 
Öğrencilerimizin, akademik personelimizin ve Üniversite dışındaki araştırmacıların hizmetine sunulan, bilgisayar 
donanımlı ve kablosuz internet erişimi sağlanan kütüphane ve dokümantasyon merkezi bulunmaktadır. Bilgi ve 
belge merkezindeki en geniş kapsamlı online veri tabanlarına, okuyucularımız, bulundukları her yerden internet 
aracılığı ile erişebilmekte ve Üniversitemizin sanal kütüphanesini araştırarak aradıkları bilgi ya da bilgi kaynaklarına 
doğrudan ulaşabilmektedir. 
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G. ÖĞRENCİ KİMLİKLERİ 
İEÜ öğrenci kimlik kartları akıllı kart özelliği taşımaktadır. 
Kimlik kartları: 

-İEÜ kampusuna giriş-çıkışlarda, derslerde ve sınavlarda öğrenciyi tanımak, 
-Kampus içinde yapacağınız (otopark, fotokopi, belge talepleri vb.) harcamalarınızda, 
-Şehir içi ulaşımında İzmir Büyükşehir Belediyesi otobüsleri, metro ve vapur seyahatlerinde, müzeler, 

sinemalar, tiyatrolar vb. kültürel mekanlara girişlerde indirimlerden yararlanmak için kullanılır. 
 
Kartlar, öğrenci İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne kayıtlı olduğu sürece geçerlidir. Kimlik kartları bir kez hazırlanır ve 
her akademik yılbaşında bandrolü/pulu yenilenir. İlgili öğretim yılına ait bandrolü olmayan kartlar geçersizdir.  
 
Üniversite kampusuna giriş, öğrenci kimlik kartları ile yapılmaktadır. Öğrenci Kimlik Kartı yanında bulunmayanların 
kampusa girişi mümkün olamamaktadır. Bu nedenle öğrenci kimlik kartınızı sürekli yanınızda 
bulundurunuz. Ayrıca, Öğrenci kimlik Kartlarının, derslerde gerektiğinde, sınavlarda ise zorunlu olarak 
gösterilmesi gerekmektedir. Öğrenci Kimlik Kartı olmayanlar sınavlara alınmaz.  
 
 Öğrenci kimlik kartının kaybı halinde yapılması gereken işlemler için Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nün web 
sayfasından http://oim.ieu.edu.tr/tr/ogrenci-kimlik-karti adresinden bilgi alabilirsiniz.  
 
 

http://oim.ieu.edu.tr/tr/ogrenci-kimlik-karti
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H- AKADEMİK TAKVİM(2014-2015 Öğretim Yılı) 

Güz Dönemi  

01-05 Eylül 2014 
Üniversiteye Yeni Kayıt 
(Merkezi sistemle yerleşen Lisans programları ve ön lisans programlarını 
kazanan adaylar için)  

8 Eylül 2014 İngilizce Düzey Belirleme Sınavı  

10-11 Eylül 2014 İngilizce Yeterlik sınavı (Yatay geçiş ile başvuracak öğrenciler dahil) 

15 Eylül 2014 İkinci Yabancı Dil Muafiyet Sınavları (1.Sınıf dersleri için) 

17-18-19 Eylül 2014 
Ders Kayıtları 

(Lisans ve önlisans öğrencileri için) 

22 Eylül 2014 
Derslerin Başlaması  
(MYO, Lisans ve Lisansüstü programlar için) 

22-23 Eylül 2014 ENG 101 Dersi Muafiyet Başvuruları 

24-25 Eylül 2014 ENG 101 Dersi Muafiyet Sınavı  

25-26-27 Eylül 2014 
Oryantasyon Programı  
(1. sınıfa başlayacak Lisans ve önlisans öğrencileri için) 

29-30 Eylül 2014 
Ders Ekleme-Bırakma ve Danışman Onayları(Lisans ve önlisans öğrencileri 
için) 

03 Ekim (Saat13.00’dan sonra)     4-
5-6-7 Ekim 2014 

Dersler Tatil  
(Kurban Bayramı) 

28 Ekim 2014 (Saat 13.00’dan sonra) 

29 Ekim 2014 

Dersler Tatil  

(Cumhuriyet Bayramı) 

02 Ocak 2014 Derslerin Sona Ermesi (Önlisans, Lisans, Lisansüstü tüm programlar için) 

05-16 Ocak 2014 Final Sınavları ( Lisans, Önlisans ve Lisansüstü Program Dersleri için) 

20 Ocak 2015 Dönem Sonu Notlarının açıklanması 

22-23 Ocak 2015 Bütünleme Sınavına Girecek Öğrencilerin Başvuraları 

28 Ocak-01 Şubat 2015 Bütünleme Sınavları 

Bahar Dönemi  

02-05 Şubat 2015 İkinci Yabancı Diller Muafiyet Başvuruları 

09 Şubat 2015 İkinci Yabancı Dil Muafiyet Sınavları (1.Sınıf dersleri için) 

11-12-13 Şubat 2015 Ders Kayıtları (Lisans ve önlisans öğrencileri için) 

16 Şubat 2015 Derslerin Başlaması (Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programlar için) 

16-17 Şubat 2015 ENG 102 Dersi Muafiyet Başvuruları 

18-19 Şubat 2015 ENG 102 Dersi Muafiyet Sınavı 

23-24 Şubat 2015 
Ders Ekleme-Bırakma ve Danışman Onayları(Lisans ve önlisans öğrencileri 
için) 

23 Nisan 2015 Dersler Tatil (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) 

01 Mayıs 2015 Dersler Tatil (Emek ve Dayanışma Günü) 

23 Mayıs 2015 Derslerin Sona Ermesi (Tüm bölümler için) 

25 Mayıs - 05 Haziran 2015 
Final Sınavları (Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Program Dersleri 
için) 

09 Haziran 2015 Dönem Sonu Notlarının açıklanması 

19-20 Ağustos 2015 Bütünleme Sınavına Girecek Öğrencilerin Başvuraları 

24-29 Ağustos 2015 Bütünleme Sınavları(Bahar Dönemi Dersleri için) 

Yaz Okulu 

22 Haziran-14 Ağustos 2015 
Yaz Öğretimi  
(Lisans ve Önlisans öğrencileri için)  
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I- TANITIM VE ORYANTASYON PROGRAMI 

 
 
Bölgemizi, Üniversitemizi, Kampusu ve bölümleri tanıtmak ve öğrencilerimizin akademik işlemlerinin yürütülmesi 
konusunda bilgilendirmek ve öğrencilerimizin birbirleri ile kaynaşmasını sağlamak için akademik takvimde 
belirtilen tarihlerde tanıtım ve oryantasyon programı düzenlenmektedir. Programa yeni kayıtlanan tüm 
öğrencilerimiz ve öğretim kadromuz katılmaktadır. 
 
1. sınıfa başlayacak öğrenciler için yapılan Oryantasyon programı, ders şeklinde yapılmaktadır. Bu program içinde 
yer alan aktivitelere katılımınız ile “IUE 100 Academic and Social Orientation” dersi gerçekleşmektedir. IUE 100 
dersi etkinliklerine kesin kayıt sırasında açıklanan tarihlerde internet üzerinden kayıtlanmanız 
gerekmektedir. Bu dersten alacağınız not, katılacağınız etkinliklerin puanına göre belirlenmektedir. “IUE 100 
Academic and Social Orientation” dersi 1 kredilik zorunlu bir ders olarak öngörülmektedir. Yüksek puanlı not 
alabilmeniz için etkinliklere yoğun bir şekilde katılımınız önerilmektedir.  

 
Oryantasyon ile ilgili detaylı program kesin kayıt sırasında Üniversite kampusunda sizlere ayrıca 
duyurulacaktır. 
 
 
J. YURTLAR 

 
 
Üniversitemizin Balçova Kampusu'nda yurt binası bulunmaktadır. 
 
Öğrencilerimize, öğrenci yurtlarımızda eğitimleri süresince huzurlu, güvenli, rahat, eğlenceli, sıcak ve hijyenik bir 
ortam sunulmaktadır. 
 
Öğrencilerimizin yurt yaşamlarını kolaylaştırmak ve rahatlarını sağlamak amacıyla odalarımızda banyo, yatak, 
elbise dolabı, komodin, çalışma masası, kitaplık, buzdolabı, telefon ve internet bağlantısı mevcuttur. Üniversitemiz 
tarafından yastık, çarşaf, pike, battaniye, nevresim verilmekte ve odaların günlük temizlikleri yapılmaktadır. Yurt 
binası jeotermal enerjiyle ısınmakta ve 24 saat sıcak su bulunmaktadır. Yurtlarımızda ayrıca, merkezi klima sistemi 
mevcuttur.  
 
Yurtta kalacak öğrenciler için ortak çalışma mekânları, TV salonu bulunmaktadır.  
 
Kahvaltı ve yemek hizmetleri yurt ve kampus içindeki değişik yerlerde tabldot veya alakart olarak verilmektedir.  
 

http://www.ieu.edu.tr/duyurular/oryantasyon.swf
http://www.ieu.edu.tr/duyurular/oryantasyon.swf
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Yurtta, sorumlu idareci ve güvenlik elemanları 24 saat görev yapmaktadır. Yurtta kalan öğrenciler gündüzleri 
kampus içindeki Sağlık Ofisi’nden, geceleri de çok yakındaki tam teşekküllü poliklinikten veya yakın mesafedeki 
diğer sağlık kuruluşlarından yararlanabilirler.  
 
2014- 2015 öğretim yılı ücreti 2 kişilik odada bir kişinin ücreti yıllık peşin KDV dahil 10.850 TL’dir. Ayrıca 750 TL 
depozito ücreti alınmaktadır. 
 
 
 Yurt İçin Kayıt: 
Üniversitemize yeni kayıt olacak TAM burslu öğrencilerimizin asıl kayıtları ve ÜCRETLİ öğrencilerimizin ÖN 
KAYITLARI, kesin kayıtlar sırasında yapılmaktadır. 
 
Yurt Kayıtları ile ilgili” Kayıt Koşulları” ve “İstenen Belgeler” Üniversitemiz Web Sayfasında ayrıca duyurulmaktadır. 
 
 
 
K. EĞİTİM-ÖĞRETİM 
 
K.1. İngilizce Hazırlık Öğretimi 
Üniversitemizde, Hukuk Fakültesi ve Hemşirelik Bölümü hariç lisans (4 yıllık) programlarının tümünde eğitim dili 
İngilizce'dir. Hukuk Fakültesi'nde ve Hemşirelik Bölümünde 1 yıl süreli zorunlu yabancı dil (İngilizce) hazırlık 
programı bulunmaktadır.  
 
Meslek Yüksekokul ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarının eğitim dili Türkçe olmakla birlikte 1 yıl 
süreli isteğe bağlı İngilizce hazırlık programı uygulanmaktadır 
 
Üniversitemizde İngilizce Hazırlık Programı öğretimi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülmektedir.  
 
Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programları Yönetmeliği gereğince derslere devam zorunludur. Derslere devam 
şartları dahil olmak üzere, İngilizce hazırlık eğitimi esasları ile ilgili detaylı bilgi ve uyulması gereken kurallar 
yüksekokul tarafından her akademik yıl başında öğrencilere dağıtılan “Öğrenci Kitapçığı”nda bulunmaktadır. 
 
K.2 İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (İDBS) 
İDBS, öğrencilerin İngilizce hazırlık programında başlayacakları düzeyleri belirler. Bu sınavdan 100 üzerinden en 
az 69.50 puan alan öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavı’na (İYS) girmeye hak kazanırlar. 
 
Kesin kayıt yaptıran tüm öğrencilerin kendilerine en uygun seviyede İngilizce eğitimini almaları açısından 
“İngilizce Düzey Belirleme (İDBS)” sınavına girmeleri ZORUNLUDUR. 

 
İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (İDBS) 08 Eylül 2014 Pazartesi saat 09:30’da yapılacaktır. 

Öğrencilerin sınav sorularını ciddiyetle cevaplamaları doğru seviyelere yerleşmeleri ve programda başarılı olmaları 
açısından önemlidir.  
 
Sınav sonuçları aynı gün saat 14.00 den sonra web sayfamızda ilan edilecektir. 
 
K.3 İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) 
İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS), Üniversitemizde eğitim görecek olan yüksek lisans, lisans, ön lisans programı 
öğrencilerinin İngilizce dil düzeylerinin yeterli olup olmadığını tespit eden bir sınavdır. Sınav, dil bilgisi (grammar), 
kelime bilgisi (vocabulary), okuduğunu anlama (reading comprehension), dinlediğini anlama (listening and note 
taking), yazma (writing) ve konuşma (speaking) kısımlarından oluşur. Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinde 
örnek sınavlar mevcuttur. 

Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf olurlar ve bölümlerindeki öğretime doğrudan 
başlamaya hak kazanırlar.  
 
İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS): 
    I. Bölüm(Yazılı) : 10 Eylül 2014 Çarşamba saat 09:30'da, 
 
         II. Bölüm(Sözlü): 11 Eylül 2014 Perşembe saat 09:30’da yapılacaktır.  
 
İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS)’nda 100 üzerinden en az 64.50 puan alanlar İngilizce hazırlık sınıfından muaf 
tutularak bölümlerindeki eğitimlerine devam ederler.  
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İngilizce Düzey Belirleme (İDBS) ve İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) sonucuna göre Hazırlık Programına devam 
edecek olan öğrenciler, ders materyallerini temin etmekle yükümlüdür. 

2014 –2015 kitap satışları -1 (Bodrum) katta yer alan üniversitemiz Kitap Satış Ofisinde satışa sunulmaktadır. 

Modül içi değerlendirmelerinde %10 ağırlığı olan dijital sınav notunun geçerli olabilmesi için, 
yayınevlerinin temin ettiği giriş kodlarını kullanarak dijital sisteme kayıt olmak gerektiğinden, her 
seviye için belirlenen orijinal kitapların, üniversitemiz Kitap Satış Ofisimizden paket olarak alınması 
gerekmektedir. 

K.4 İngilizce Hazırlık Programı 
İDBS notu 69.50’nin altında ve İYS notu 64.50’nin altında olan öğrenciler, İngilizce Hazırlık sınıfında öğretime 
devam etmekle yükümlüdürler. 
 
İngilizce hazırlık programına devam eden öğrenciler İngilizce seviyelerine göre farklı gruplarda eğitim görürler. 
Öğrencilerin seviye grupları her akademik yıl başında yapılan İDBS’den aldıkları puanlara göre oluşturulur. İDBS 
sonuçlarına göre, o yıl hangi seviye gruplarının açılabileceğine ve uygulanacak programın içeriğine Yabancı Diller 
Yüksekokulu yönetimi karar verir.  
 
İngilizce Hazırlık Programı’nda, bir akademik yılda: 

- Elementary,    (A) 
- Pre-Intermediate,  (B) 
- Intermediate,   (C) 
- Upper-intermediate  (D) 
- Pre-Faculty  (PF) 

 
K.5 Hazırlık Sınıfı Yaz Okulu(Hazırlık Yaz Destek Programı) 
Yaz Destek Programı 4 hafta devam etmektedir. Bu programa her seviyeden öğrenci katılabilecektir. Yaz Destek 
Programı”na katılım isteğe bağlı ve ücretlidir 

 
K.6 Hazırlık Programları Akademik Takvimi(2014-2015 Öğretim Yılı) 

 

08 Eylül 2014 İngilizce Düzey Belirleme Sınavı 

10/11 Eylül 2014 
İngilizce Yeterlik Sınavı (PIE) 
Hazırlık ve Yatay Geçiş Öğrencileri 

1. MODÜL 

17/18/19 Eylül 2014 Hazırlık Sınıfları Oryantasyonu 

22 Eylül 2014 Derslerin başlaması 

19 Kasım 2014 1. Modül Derslerin sona ermesi 

24/25 Kasım 2014 Modül Çıkış Sınavı (GATEWAY EXAM) 

2. MODÜL 

01 Aralık 2014 Derslerin başlaması 

23 Ocak 2015 2. Modül derslerin sona ermesi 

26-27 Ocak 2015 Modül Çıkış Sınavı (GATEWAY EXAM) 

29/30 Ocak 2015 
İngilizce Yeterlik Sınavı (PIE) 
Hazırlık – Yükseklisans ve Yatay Geçiş Öğrencileri 

5/6 Şubat 2013 İngilizce Yeterlik Sınavı (PIE) BÜTÜNLEME 

3. MODÜL 

09 Şubat 2015 Derslerin başlaması 

03 Nisan 2015 3. Modül derslerin sona ermesi 

06/07 Nisan 2015 Modül Çıkış Sınavı (GATEWAY EXAM) 

4. MODÜL 

13 Nisan 2015 Derslerin başlaması 
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05 Haziran 2015 4. Modül derslerinin sona ermesi 

08/09 Haziran 2015 Modül Çıkış Sınavı (GATEWAY EXAM) 

11/12 Haziran 2015 
İngilizce Yeterlik Sınavı (PIE) 
Hazırlık ve Yükseklisans Öğrencileri 

22/23 Haziran 2015 İngilizce Yeterlik Sınavı (PIE) BÜTÜNLEME 

YAZ DESTEK PROGRAMI 

22-29 Haziran 2015 Yaz Okulu Kayıtları 

29 Haziran 2015 Derslerin başlaması 

28 Temmuz 2015 Derslerinin sona ermesi 

30/31 Temmuz 2015 İngilizce Yeterlik Sınavı (PIE) 

31 Ağustos/01 Eylül 2015 Yıl Sonu İngilizce Yeterlik Sınavı (PIE) 

 
 
L- FAKÜLTELERDE-YÜKSEKOKULLARDA ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME 
 
L.1 Akademik Yıl (Eğitim-Öğretim Yılı) 
Bir akademik yıl, her biri on altı haftalık iki dönemden oluşur. Bu sürelere dönem sonu sınavları da dâhildir. Ayrıca, 
Üniversite Senatosu’nun kararı ile Yaz Okulu açılabilir.  
 
L.2 Ders Kayıtları 
Öğrencilerin, her dönem başında akademik takvimde ilan edilen süreler içinde o dönem almakla yükümlü oldukları 
derslerin tercihini yapıp danışmanlarına onaylatarak dönem ders kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Hazırlık 
sınıfı öğrencileri de her dönem için kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. 

 
Süresi içinde dönem ders kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler o dönemde derslere ve sınavlara giremezler. 
 
L.3 Ders Ekleme/Bırakma ve Derslerden Çekilme 
Öğrenciler öğretimin başladığı ikinci hafta içinde ders yükü kurallarına uymak koşulu ile tercih ettikleri dersleri 
değiştirebilirler. (I. Sınıfta öğretim planlarında yer alan tüm dersler alındığından tercih değişiklikleri yapılamaz.) 
 
Öğrenciler ayrıca dönemin 10. haftasının sonuna kadar, almış oldukları herhangi bir dersten danışmanın önerisi ve 
dersi veren öğretim üyesinin onayı ile çekilebilirler. Bu takdirde dönem not durum belgelerine o ders için W notu 
işlenir. Bir öğrenci, bir dönemde en fazla 1 dersten çekilebilir. Öğrenci ilk defa aldığı birinci sınıf dersleri ile daha 
önce çekilmiş oldukları derslerden çekilemez. Bir öğrenciye öğrenimi boyunca en fazla 6 dersten çekilme izni 
verilebilir. 
 
L.4 Önkoşul Dersi 

Bazı derslerin alınabilmesi için, o dersten önce alınarak başarılması veya bir kez izlenip dönem sonu sınavına girme 
koşullarının sağlanması gereken dersler bulunmaktadır. Bu derslere önkoşul dersi (Prerequisite) denilmektedir. 
Önkoşulu bulunan dersler ile başarılı olma veya bir kez izlemiş olma gibi önkoşul şekli Üniversitemizin web 
sitesinde yer alan bölüm ders programlarında gösterilmektedir. 
 
Mevcut planda yer alan dersler ve önkoşulları, ilgili bölümün önerisi üzerine Senato’nun onayı ile 
değişebilmektedir. Bu nedenle, öğrencilerimizin kayıtlı oldukları bölümün web sitesinde yer alan öğretim planlarını 
titizlikle takip etmeleri önerilmektedir. 
 
L.5 Ders Yükü 
(1) Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün programında ilgili 
dönemde belirtilen kredili ders sayısı ve toplam kredisi kadardır. 
 
(2) Öğrencinin normal ders yükü: 
a) Genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler için öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile en fazla bir ders, 
b) Genel not ortalaması en az 2,50 olan öğrenciler için öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile en fazla iki ders 
arttırılabilir. 
 
(3) Öğrencilerin bir dönemdeki normal ders yükleri akademik danışmanın onayı ile azaltılabilir. 
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(4) Normal programlarından geri kalmış öğrenciler, önceki dönemlere ait almadığı veya başarısız olduğu dersleri 
açıldığı ilk dönemde almakla yükümlüdürler.  
 
L.6 Derslere Devam 
Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği ilkeler kapsamında öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmeleri için teorik 
derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin de %80’ine katılmaları zorunludur.  
 
Normal programlarından geri kalmış öğrenciler, önceki dönemlere ait almadığı veya başarısız olduğu dersleri 
açıldığı ilk dönemde almakla yükümlüdürler. 
 
Derslere yeterli devamı sağlamayan öğrencilerin dönem sonunda yapılan final sınavlarına girmeleri mümkün 
değildir. Bu öğrencilere, ilgili öğretim üyesi tarafından NA (Devamsız) notu verilir. NA notu, öğrencilerin akademik 
ortalamalarının tespitinde FF notu yerine geçer.  
 
Dönem içinde raporlu olan öğrenciler derslerde devamsız sayılır. Raporlu olmaları nedeniyle dönem içinde yapılan 
sınavlara giremeyen öğrencilere mazeret sınavı verilmez. 
 
Yasal olarak kabul edilebilir geçerli bir mazeret belgesi veya geçerli sağlık raporu olan öğrencilere yalnız dönem 
sonunda yapılan final sınavları için mazeret (make-up) sınavı verilebilir. Bunun için öğrencinin ilgili 
dersten sınava girme hakkını (devam ve isteniyorsa yıl içinde istenen çalışmaları ve yeterli yıl içi başarı notunu 
sağlamış olması koşullarını yerine getirmesi) kazanmış olması gerekir.  
 
L. 7 Dönem İzni 
Haklı ve geçerli bir nedeni bulunan öğrencilere, dönem başlangıcından itibaren en geç 15 gün içinde mazeretlerini 
belgelendirerek başvurmaları halinde ilgili Yönetim Kurulu’nun kararı ile bir defada en çok iki dönem, öğrencilik 
süresince en fazla dört dönem izin verilebilir. İzinli geçen süreler azami öğretim sürelerine eklenir.  
 
Öğrenim hakkını saklı tutma başvurularının işleme konulabilmesi için bir sonraki dönem ücretine mahsup edilmek 
üzere o döneme ilişkin öğretim ücreti ile varsa diğer ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması 
gerekmektedir.Yabancı Dil Hazırlık sınıfında kaydı dondurulan öğrencilerin ödemiş oldukları bu ücret, 
yalnız hazırlık sınıfı ücretine mahsup edilir. (Bölümde devam edecekleri döneme mahsup edilmez.) 
 
L.8 Notlar 
Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders 
notu olarak takdir olunur.  
Harf notlarının katsayıları, 100 puan üzerinden karşılıkları ve açıklamaları aşağıda gösterilmiştir.  
 

Puan Yarıyıl Ders Notu Katsayısı 

90-100 AA 4.0 

85-90 BA 3.5 

80-84 BB 3.0 

75-79 CB 2.5 

70-74 CC 2.0 

65-69 DC 1.5 

60-64 DD 1.0 

50-59 FD 0.5 

49 ve aşağısı FF 0 

I- Eksik 
Ders için gerekli çalışmaları bitiremeyen öğrencilere verilir. 15 gün 
içinde eksikliklerin tamamlanarak yukarıda belirtilen notlardan birinin 
alınması gerekir. Aksi halde, I notu FF notu haline dönüşür. 

S- Yeterli 
Not ortalamasına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere 
verilir. 

U- Yetersiz 
Not ortalamasına katılmayan derslerden başarısız olan öğrencilere 
verilir. 

P- Gelişmekte Olan 
Not ortalamalarına katılmayan ve süresi bir dönemden fazla olan 
dersleri sürdürmekte olan öğrencilere verilir 
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EX- Muaf 

Kredisiz olarak muafiyet verilen dersler için kullanılır. (EX) notu ayrıca 
Üniversite dışından nakil yolu ile gelen veya giriş sınavı ile Üniversiteye 
yeniden kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği ilgili 
fakülte/yüksekokul Yönetim Kurulu'nca tanınan dersler için verilir. (EX) 
notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir. 

NI- Not Ortalamasına 
Katılmayan 

Not ortalamasına katılmamak koşuluyla alınan dersler için verilir. 

W- Dersten Çekilme 

Normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin 
dönem başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanının önerisi ve 
dersi veren öğretim üyesinin izni ile çekilmesine izin verilen bir ders 
için kullanılır. 

NA- Devamsızlık 
Nedeniyle Başarısız 

Derse devam etmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine 
getiremeyen öğrencilere verilir ve FF notu yerine geçer. Ancak, 
mezuniyet döneminde olan öğrencilere NA notu aldıkları dersler için ek 
sınav hakkı verilmez. 

    Resmi olan dönem sonu ders notları Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından açıklanır.  
 
 
L.9 Not Ortalamaları Nasıl Hesaplanır? 
 
Dönem Not Ortalaması-DNO (GPA-Grade Point Average): 
Her hangi bir dönemde kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan 
notun katsayısı çarpılarak bulunan ders puanları toplamının, bu derslerin toplam AKTS kredisine bölünmesi ile 
tespit edilir.  
 
Herhangi bir dönemin not ortalamasını bulmak için, öğrencinin o dönemde aldığı derslerden sağladığı toplam 
ağırlıklı kredi, aldığı derslerin kredi saat değerleri toplamına bölünür. Elde edilen ortalamada, virgülden sonra ilk iki 
hane dikkate alınır. 
 
Örnek: 

Ders 
(1) 

Harf Notu 
(2) 

Not Katsayısı 
(3) 

Dersin 
AKTS 

Kredisi 
(4) 

Ders Puanları 
Toplamı 
(5=3x4) 

INT 101 AA 4 5 20 

EU 101 FF 0 5 0 

BA 105 CC 2 5 10 

ECON 101 DD 1 4 4 

BA 103 BB 3 4 12 

ENG 101 CC 2 4 8 

FR 101 DC 1,5 3 4,5 

Toplam   30 58,5 

Dönem Not Ortalaması(GPA): 58.5 / 30 = 1.95 
 
Genel Not Ortalaması-GNO (CumGPA-Cumulative Grade Point Average):  
Öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren aldığı derslerden sağladığı ders puanları toplamının, aldığı derslerin 
AKTS kredi saat değerleri toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanır. 
 
Gerek dönem ve gerekse genel not ortalamasının hesabında (AA) 'dan (FF)'e kadar verilen notlar dikkate alınır. 
 
 Elde edilen ortalamalarda, virgülden sonraki ilk iki hane kullanılır. 
 
 Not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not; müfredattan 
çıkarılan bir ders ya da seçimlik bir ders yerine başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin 
notu göz önünde tutulur. 
 
Genel Not Ortalaması(Cum GPA), yukarıda belirtilen esaslar dahilinde, verilen Dönem Not Ortalaması(GPA) hesabı 
örneğinde olduğu şekilde hesaplanır.  
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L-10 Başarılı Öğrenciler 
Herhangi bir dönemin sonunda GNO’su en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. 
 
Bu öğrencilerden, bir dönemin sonunda normal ders yükü ile o dönemin not ortalaması 3.00-3.49 olanlar “Dönem 
Şeref Öğrencisi” ; 3.50-4.00 arasında olanlar ise “ Dönem Yüksek Şeref Öğrencisi” sayılırlar. Disiplin cezası alan 
öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile yüksek şeref öğrencisi veya şeref öğrencisi olamazlar. 
 
L-11 Koşullu Başarılı ve Başarısız Öğrenciler 
Genel not ortalaması 1,80-1,99 arasında olan öğrenciler koşullu başarılı sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler bir üst 
sınıfa geçebilirler ancak mezuniyetleri için en az 2,00 genel not ortalaması sağlamakla yükümlüdürler. 

 
L-12 Başarısız Öğrenciler 
İkinci dönemin sonundan itibaren genel not ortalaması 1,79 ve altında olan öğrenciler başarısız sayılırlar ve bir üst 
sınıfa geçemezler. Başarısız öğrenciler, genel not ortalamalarını 1,80’e çıkartıncaya kadar başarısız oldukları dersler 
ile başarılı oldukları derslerden istediklerini tekrar alabilirler. 
 
Başarısız öğrencilerden genel not ortalaması 1,50 ve üzerinde olanlar, danışmanı tarafından uygun görülmesi 
halinde, bulunduğu sınıfın ilgili yarıyılında aldığı derslerden notu BB, BA olan derslerinin yerel kredisinin bir katı, 
notu AA olan derslerinin yerel kredisinin iki katı kredi toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, daha önce hiç almadığı alt 
ve/veya bir üst sınıfa ait dersleri alabilirler. Bu şekilde alınabilecek dersler bulunduğu döneme ait normal ders yükü 
ile sınırlı olup toplam üç adedi geçemez. 
 
Başarısız öğrencilerden genel not ortalaması 1,49 ve altında olanlar hiçbir şekilde üst sınıftan ders alamazlar. 
Danışmanlarının onayı ile başarısız öğrenciler normal ders yükünden daha az ders alabilirler. 
 
Başarısız öğrenciler, dönem öğrenim ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdürler. 
 
Öğrencilerin ders tekrarladıkları dönemler azami öğrenim süresi hesabına dâhil edilir. 
 
L. 13 Ders Tekrarı 

 
 Bir dersten FF, FD, NA, W veya U notu alan veya dersi normal döneminde almayan öğrenciler, bu dersi 

tekrar verildiği ilk dönemde almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan 
dersler ise, öğrenciler, bunların yerine kayıtlı oldukları akademik birim tarafından uygun görülen dersleri 
alırlar. 

 Öğrenciler, ilgili danışmanı tarafından uygun görülmesi halinde daha önce başarılı oldukları dersleri, 
dersten başarılı oldukları dönemden sonraki en geç üç dönem içinde not yükseltmek amacıyla tekrar 
alabilirler. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir. 

 Öğrenciler, ilgili danışmanı tarafından uygun görülmesi halinde daha önce alıp başarısız oldukları veya 

çekildikleri seçmeli bir dersin yerine başka bir seçmeli dersi alabilirler. Yeni alınan dersin, hangi dersin 
yerine sayılacağı başvuru formunda belirtilir. Bu şekildeki ders saydırma işleminde, daha önce alınmış 
olan dersin toplam puanı, GNO hesaplarından düşürülür ve yerine sayılan dersin toplam puanı, dersin 
alındığı dönem sonundaki GNO’nun hesaplanmasında kullanılır. Daha önceki dönemlere ait GNO ve DNO 
hesaplarına etki etmez. Ancak, öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler not belgesinde gösterilir. 

 
L.14 Mezuniyet Koşulları 
Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS; lisans programında en az 240 AKTS kredilik dersi başarıyla 
tamamlayan, genel not ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı 
olduğu programın diploması ile akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan 
diploma eki belgesi verilir. 
 
 
 
M. AKADEMİK DANIŞMANLIK HİZMETİ 

Üniversitemiz tarafından 1. sınıfa başlayan her öğrenciye ilgili bölüm öğretim elemanları arasından bir “Akademik 
Danışman” atanır.  
 
Akademik danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi akademik olarak izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu 
öğretim programları, Çift Anadal Programları ve/veya Yan Dal Programları çerçevesinde alması gereken zorunlu ve 
seçimli derslerle ilgili olarak öğrenciye tavsiyelerde bulunur. Öğrenci, dönem kayıtlarının yapılması veya 
yenilenmesi sırasında alacağı derslerini akademik danışmanları ile birlikte belirler.  
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Öğrencilerimizin, akademik danışmanlarının mesleki deneyimlerinden ve akademik birikimlerinden yararlanmak 
üzere dönem içinde de kendileri ile görüşme yapmaları önerilir. 
 

 
 
 
 
N. ÇİFT ANADAL, YAN DAL PROGRAMLARI  
İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine, kayıt oldukları bölümün dışında başka bölümlerde de öğrenim görme 
veya ders almak olanağı sunulmaktadır. Bu kapsamda, öğrencilerimizin Çift Anadal veya Yan Dal Programlarına 
devam etmek suretiyle farklı alanlarda ikinci bir diplomaya sahip olmaları veya farklı alanlarda da 

uzmanlaşmalarına olanak sağlanmaktadır. 
Bununla ilgili başvuruları ve ayrıntılı bilgileri Öğrenci İşleri Müdürlüğü web sayfasından takip edebilirsiniz.  
 
N. 1 Çift Anadal Programı 
Üniversiteye kayıt oldukları bölümün dışında, başka bir bölümde de eş zamanlı olarak ders alıp ikinci bir lisans 
diplomasına sahip olmak üzere sürdürülen öğretim programıdır. 
 
Çift Anadal Programlarına Anadal Programlarında tüm dersleri alıp başarılı olan, 4,00 üzerinden en az 2,72 Genel 
Not Ortalaması (GNO)’na sahip olan ve anadal lisans programının ilgili sınıfındaki başarı sıralamasında ilk %20’lik 
dilim içinde yer alan üstün başarılı öğrenciler başvurabilir.  
 
Kayıtlı olduğu bölümünde öğrenimini üstün başarıyla yürüten öğrenciler, Çift Anadal Programı (ÇAP)’nı da 
tamamladıklarında aynı zamanda başka bir dalda ikinci bir lisans diploması alabilirler. 
Çift Anadal Programı (ÇAP)’na birinci anadal lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyıl başında 
başvurulabilir. 

 
N.2 Yan Dal Programı 
Başka bir bölümde belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, başka bir dalda bilgilenmek 
amacıyla izlenilen derslerden oluşan sertifika programıdır. 
 
Yan Dal Programlarına 4.00 üzerinden en az 2,50 Genel Not Ortalaması (GNO)’na sahip olan öğrenciler 
başvurabilir.  
 
Öğrenciler, Yan Dal Programı (YDP)’nı da tamamladıklarında aynı zamanda başka bir dalda sertifika alabilirler. 
 
Yan Dal Programı (YDP)’na, anadal lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılı başında başvurabilir. 
 
 
 
O-ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 
Yoğun küresel rekabet geleceğin yöneticilerinin profesyonel donanıma sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu 
nedenle, Üniversitemizde “Uluslararası İlişkiler” ofisi kurulmuştur. 
 
Eğitimlerini işbirliği yaptığımız üniversitelerden birinde devam ettirmek isteyen öğrencilere, Uluslararası İlişkiler 
Ofisi’ne bizzat başvurarak bilgi alabilecekleri gibi ayrıca http://uio.ieu.edu.tr/ adresindeki web sayfasını incelemeleri 
önerilmektedir.  

http://uio.ieu.edu.tr/
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İEÜ öğrencileri, ERASMUS kapsamında sağlanacak fon destekleri ile 24 AB ülkesindeki 125 üniversitede 1 ya da 2 
dönem değişim öğrencisi olarak eğitim alabilir, yine ERASMUS kapsamında yaz dönemi stajlarını AB ülkelerinde 
yapabilirler. Benzer şekilde başta ABD başta olmak üzere 12 değişik ülkede 30 üniversite ile imzalanmış olan ikili 
protokoller kapsamında öğrenciler, 1 ya da 2 dönem değişim öğrencisi olarak o üniversitelerde eğitim alabilirler.  
 
 
 
Ö. SAĞLIK HİZMETLERİ 
Üniversitemiz bünyesinde bir doktor ve hemşire görevli bulunmaktadır. Ayrıca, psikolojik gelişim ve danışmanlık 
hizmeti vermek üzere 1 Klinik Psikolog görev yapmaktadır.  
 
Öğrenciler, sağlık sorunlarıyla ilgili olarak acil haller dışında öncelikle üniversite doktoruna başvururlar. Üniversite 
doktoru tarafından muayenesi yapılan öğrenciler gerekli görüldüğünde ilgili hastanelere sevk edilirler. 
Özel hekim ve özel kurumlardan alınan raporlar geçerli değildir. Üniversite’de görevli doktordan alınan raporlar ile 
öğrencilerin üniversite doktorundan sevk alarak gittikleri resmi hastanelerden alınan raporlar geçerlidir.  
Öğrenciler, aldıkları raporları en geç raporun bitiminden sonra 3 iş günü içinde teslim ederler. 
 
Dönem içinde raporlu olan öğrenciler derslerde devamsız sayılır.  
 
Öğrencilere Üniversite ve ilgili sağlık kuruluşları tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin bedeli, anlaşmalı olması 
halinde tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşları, anlaşmalı olmaması durumunda kendileri tarafından karşılanır. 
 
 
 
P. KAMPUS YAŞAMI, SOSYAL-KÜLTÜREL FAALİYETLER VE GENEL HİZMETLER 

 
 
P.1 Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü  
Öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve ders dışı faaliyetlerini düzenlemek ve Üniversite yaşamlarını zenginleştirmek 
düşüncesiyle oluşturulan Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü bünyesinde kültür ve spor etkinliklerinin 
yanısıra;  

 Kariyer Yönlendirme 
 Staj faaliyetleri yürütülmekte ve  
 Engelli öğrencilere destek olunmaktadır. 
 Kulüpler ve Spor Koordinatörlüğü 

 
İzmir Ticaret Odası'na kayıtlı üye iş yerleri ve iletişimde olduğumuz diğer kurumlar aracılığıyla öğrencilerimizin 
zorunlu yaz stajlarını tamamlayabilecekleri bağlantılar kurulmaktadır. Öğrencilerimizin gelecekteki iş yaşamlarını 
planlayabilmeleri amacıyla “Kariyer Günleri” düzenlenmektedir. Mezun adayı öğrencilere, iş hayatına ilk adımlarını 
atarken eğitim ve becerilerini en çarpıcı biçimde tanıtmalarına yardımcı olmak amacıyla etkili özgeçmiş yazmaları 
ve başarılı mülakat geçirmeleri için bilgilendirici seminerler yapılmaktadır.  
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P.2 Engelliler İçin Destek Birimi 
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin diğer öğrencilerle eşit koşullarda akademik 
çalışmalarını sürdürebilmelerini sağlamak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde çalışmalar yapmak üzere 
Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü bünyesinde Engelli Destek Birimi bulunmaktadır.  
 
Üniversitedeki akademik yada sosyal hayatınızı olumsuz etkileyebilecek herhangi bir özel durumunuz var ise 
destek almak isterseniz Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü bünyesindeki Engelli Destek Birimi’ne 
başvurabilirsiniz. 
 
Engelli Destek Birimi İletişim Bilgileri 
Fulya Alagöz:Tel: 0 (232) 48 88 429 e-posta: fulya.alagoz@ieu.edu.tr 
 
P.3 Ulaşım 
İzmir Ekonomi Üniversitesi kampusu şehir içinde, İzmir Balçova ilçesi, Teleferik mevkiindedir.  
 
Öğrencilerimiz şehir içinden değişik semtlerden Metro ve İZBAN hatlarına bağlantılı belediye otobüslerine  
binmek suretiyle kampusa rahatlıkla gelebilirler.  
 
P. 4 Banka Hizmetleri 
Kampusta İş Bankası, Vakıfbank, Denizbank, ING Bank, Akbank ATM cihazları bulunmaktadır. Ayrıca, kampusa 
yakın yerlerde birçok bankanın şubeleri bulunmaktadır. 
 
P.5 Haberleşme Hizmetleri 
Öğrencilerimiz kampus içinden ister internet ile ister telefon ile günün her saatinde iletişim kurabilmektedirler. 
 
P.6 Alışveriş ve Eğlence 
Kampus yakınlarında bulunan Migros, Kipa, Agora, Tansaş, Palmiye, Ege Park ve Özdilek’e ait alışveriş 
merkezlerinin yanı sıra kampusümüz; sinema, tiyatro, spor alanları, restoran ve cafelerin bulunduğu Şehir 
Merkezi’ne çok yakındır. 
 
P.7 Kültür ve Spor Hizmetleri 
İzmir Ekonomi Üniversitesi, çağdaş bir yükseköğrenimin kültür, sanat ve spor gibi etkinliklerle desteklenmesi 
gerektiğinin bilincindedir. Bu amaçla kurulan öğrenci kulüpleri ile öğrencilerimizin sosyal yanlarının da gelişmesine 
katkıda bulunulmaktadır.  
 

P.8 Üniversitemizde bulunan kulüpler:  
Almanca Kulübü,Amerikan Futbolu Kulübü, Anime Manga Kulübü, Bilardo 

Kulübü, Bilgisayar Topluluğu Kulübü, Bisiklet Kulübü, Borsa ve Yatırım 
Kulübü, Briç Kulübü, Challenge Future, Çeviri Kulübü, Dağcılık ve Trecking 
Kulübü, Ekonomi Kulübü, Endüstri Sistemleri Kulübü, Eşit Platform Kulübü, 

Fantezi ve Bilim Kurgu, Fotoğrafçılık Kulübü, Fransızca Kulübü, Futbol 
Kulübü, Genç Tema Öğrenci Kulübü, Genç Zihinler Fikir Atölyesi Kulübü, Gezi 
ve Tanıtım Kulübü, Girişimcilik Kulübü, Halk Dansları Kulübü, Halkla İlişkiler 
Kulübü, Havacılık Kulübü, Hayvanseverler Kulübü, Hukuk Kulübü, İç Mimarlık 
ve Çevre Tasarımı Kulübü, İlgisiz Öğrenci Kulübü, İnsan Kaynakları Kulübü, 
İşletme Kulübü, İtalyanca Kulübü, Eko-IEEE Kulübü (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers), Karikatür ve Mizah Kulübü, Kariyer Kulübü, 
Kemalist Düşünce Kulübü, Kültür,Sanat ve Organizasyon Kulübü, Latin Dans 
Kulübü, Lojistik Kulübü, Masa Tenisi Kulübü, Matematik Kulübü, Medya 
Kulübü, Mimarlık Kulübü, Modern Dans Kulübü, Motor Sporları Kulübü, MUN 
(Model United Nations) Kulübü, Münazara Kulübü, Müzisyenler Kulübü, 
Paintball ve Extreme Doğa Sporları Kulübü, Reklamcılık Kulübü, Psikoloji 
Kulübü, Ritim Kulübü, Sağlıklı Yaşam Kulübü, Sinema Kulübü, Siyaset 

Platform Kulübü, Sosyoloji Kulübü, Sualtı Kulübü, Tango Kulübü, Think 
Endüstriyel Tasarım Öğrencileri Kulübü, Tiyatro Kulübü, Toplum Gönüllüleri 

Kulübü, Türk Sanat Müziği Kulübü, Türkçe Kulübü, Uluslararası Staj Değişim Topluluğu, Uluslararası ilişkiler ve 
Avrupa Birliği Kulübü, Uluslararası Ticaret ve Finansman Kulübü, Uzakdoğu Sporları Kulübü, Video Oyunları 
Kulübü, Yazılım Mühendisleri Kulübü, Yelken Kulübü, İEÜ Rotaract Kulübü 
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P.9 Öğrenci Konseyi 
Yönetim organları ile öğrenciler arasında iletişimi sağlamaları; eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının 
belirlenmesinde öğrencilerin görüşlerinin yönetim organlarına bildirmeleri amacıyla öğrencilerimizin demokratik ve 
özgür bir ortamda örgütlenmeleri teşvik edilmektedir. Bunun için oluşturulan Öğrenci Konseyi’ne, kayıtlanan tüm 
öğrenciler doğal üyedir. Konsey seçimleri her yıl Kasım ayı içinde yapılmaktadır.  
 
 
Öğrenci Konseyinde görev almak üzere sınıf veya bölüm temsilciliğine aday olmak isteyen öğrenciler hazırlanan 
takvime göre başvurularını yapabileceklerdir. Tüm öğrencilerimizin seçimlere aday olarak veya oy kullanarak 
katılmaları beklenmektedir. 
 
 
R- ÖNEMLİ TELEFON VE ADRESLER 
 
Kayıt ve Öğretimle ilgili sorularınız için:  
 
Öğrenci İşleri Müdürlüğü 
Sakarya Cad. No:156 Balçova İzmir 
Tel: +90 (232)  488 81 57 – 488 83 68- 488 83 38 
e-posta: student@ieu.edu.tr 
 
Yurtlarla ilgili sorularınız için:  
 
Öğrenci Yurdu İçin: 
Tel: +90(232) 488 85 00 
e-posta: dormitories@ieu.edu.tr 
 
Kampüs içindeki bilgisayar hizmetleri ile ilgili sorularınız için: 
 
Bilgi İşlem Müdürlüğü 
Tel: +90(232) 488 82 79 
e-posta: bim@ieu.edu.tr 
 
Kampus Yaşamı ile ilgili sorularınız için: 
 
Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü  
Tel: +90(232) 488 84 20 
e-posta: kfm@ieu.edu.tr 
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