
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ 

2020-2021 eğitim-öğretim yılı yatay geçiş başvuruları http://debis.deu.edu.tr/DEUWeb/YatayGecis/ sitesi 

üzerinden ONLINE yapılacaktır.  

(Belgeleri eksik olan ve/veya tercih yapmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz). 

 

 

NOT ORTALAMASINA GÖRE YURT İÇİ YATAY GEÇİŞ 

 
BÖLÜM 2.SINIF 3.SINIF 

Mimarlık 3 3 

Şehir ve Bölge Planlama 3 3 

 

BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇ 

İLAN 

KESİN KAYIT YEDEK KAYIT 

Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş 

01.08.2020 09.08.2020 19.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 31.08.2020 04.09.2020 07.09.2020 11.09.2020 

 

Başvuru Koşulları:  

a) Bir yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde ve eşdeğer bir programa kayıtlı olmak. (Mimarlık Bölümünden 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne –veya tersi- başvuru yapılamaz) 

b) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az 2 (iki) yarıyılı tamamlamış olmak.  

c) Kayıt dondurma hariç, giriş yılına göre bulunmaları gereken sınıfa başvurmak ve öğretim planlarındaki tüm 

dersleri, uygulamaları ve stajları alarak başarmış olmak.  

d) Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.  

e) 4,00 (dört) üzerinden en az 2,00 (iki) veya 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) genel not ortalamasına sahip 

olmak.  

f) YGSP’nin en az 2,5 olması gerekir.  http://debis.deu.edu.tr/DEUWeb//Icerik/Icerik.php?KOD=21332 

g) Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, genel not ortalamasının  

100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki puanının, o yılki taban puanına eşit veya yüksek 

olması gerekmektedir.  

* YGSP aşağıdaki formüle göre hesaplanır:  

YGSP=GNO-[0,02x(Bölüm Minimum ÖSYS Puanı-Öğrencinin ÖSYS Puanı)]  

 

Açıklamalar:  

YGSP : Yatay Geçiş Sıralama Puanı  

GNO : Öğrencinin başvuru anındaki genel not ortalaması  

Bölüm Minimum ÖSYS Puanı : Başvurulan bölümün ilgili yıldaki ÖSYS/YKS taban puanı  

Öğrencinin ÖSYS Puanı : Öğrencinin ilgili yıldaki ÖSYS/YKS yerleştirme puanı  

 

Önemli Not: Genel not ortalamasının dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın not dönüşüm 

tablolarının kullanılması gerekmektedir. https://oyp.yok.gov.tr/esdegerlikler 

 

Üniversitemiz Taban ve Tavan Puanları 

http://ogrenci.deu.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=156&lang=tr 

http://debis.deu.edu.tr/DEUWeb/YatayGecis/
http://debis.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=21332
https://oyp.yok.gov.tr/esdegerlikler


Başvuru İçin Gerekli Belgeler:  

a) Not Durum Belgesi (Transkript)  

b) Ders içerikleri ve Öğretim Planı (Müfredat)  

c) Disiplin cezası almadığına dair belge (Transkriptte disiplin cezası alınmadığına dair bir ibare var ise transkript 

bu belge yerine geçerlidir)  

d) ÖSYS/YKS Sonuç Belgesi  

e) İkinci öğretim programdan birinci öğretim programına başvuracak adaylar için, %10 başarı sıralamasına 

girdiğine dair belge  

Not: Öğretim Planı ve Ders İçerikleri hariç diğer belgelerin ıslak imzalı, e-imzalı ya da e-devlet üzerinden alınmış 

barkodlu olması gerekir.  

 

Diğer Hususlar:  

1. Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.  

2. Birinci öğretim programlarından ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci 

öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücretini öder.  

3. İkinci öğretim diploma programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. 

Ancak, İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir 

üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.  

4. İkinci üniversite kapsamında açık veya uzaktan öğretim programlarına sınavsız olarak kayıtlanan adayların 

yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.  

5. Diğer yükseköğretim kurumlarına yurt dışı öğrenci kabul sınavı (YÖS) sonucuna göre kayıtlanan öğrencilerin 

yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.  

6. Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde, Mimarlık Fakültesi tarafından değerlendirmeye tabi tutulur. 

Koşulları sağlamayan adayların başvuruları reddedilir. Yatay geçiş başvuru sonuçları Mimarlık Fakültesi internet 

sayfasında duyurulacaktır.  

 

 MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE (EK MADDE 1)  

Başvuru Tarihleri: 01-15 Ağustos 2020 

Kontenjanlar YÖK tarafından belirlenir. 

Değerlendirmeler 10 Eylül 2020 tarihine kadar; 

Kayıtlar 15 Eylül 2020 tarihine kadar yapılacak olup kesin tarihler daha sonra ilan edilecektir. 

 

 Başvuru İçin Gerekli Belgeler:  

1. ÖSYS/YKS Sonuç Belgesi  

2. Öğrenci Belgesi  

Üniversitemiz Taban ve Tavan Puanları 

http://ogrenci.deu.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=156&lang=tr 


