
DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ 
YATAY/DİKEY GEÇİŞ AF VE İNTİBAK UYGULAMA ESASLARI  

 
Fakülte Kurulu’nun 19.10.2021 tarihli kararı doğrultusunda yürürlüğe girmiştir.  

 
Madde1-Diğer üniversitelerin Mimarlık Fakültelerinden yapılacak Yatay Geçişler 
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift 
Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” 
hükümleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi “Üniversitemize Bağlı Önlisans ve 
Lisans Düzeyindeki Programlara Yapılacak Yatay Geçiş İçin Başvuru ve Değerlendirme 
Şartlarına” ve DEÜ Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulunca alınan ilke kararları çerçevesinde 
hazırlanan bu esaslara göre yürütülür. 

 
Madde2-Yatay Geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları 
arasında yapılır. Merkezi Açık Yükseköğretim veya dışarıdan (Ekstern) Yükseköğretimden yatay 
geçiş kabul edilmez.  
Bölüme  

• Genel Not Ortalaması ile Kurumlararası Yurt İçi Yatay Geçiş  

• Genel Not Ortalaması ile Yurt Dışı Yatay Geçiş  

• Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde 1) Yatay Geçiş  

• Dikey Geçiş  
olmak üzere dört farklı tipte öğrenci kabulü yapılmaktadır. Bunlara ek olarak, talep 
doğrultusunda yönetmelik Ek Madde 2 Kapsamında Yatay Geçiş uyarınca Mısır ve Suriye’den 
öğrenci kabul edilmektedir. 
 
Madde3-Mimarlık Fakültesine yatay geçişler yalnız güz yarıyılında olmak üzere 3. yarıyıl ve 
5.yarıyıla yapılır. Fakültenin Bölümleri ve sınıfları için ayrılan yatay geçiş kontenjanları her 
Öğretim Yılı için Senato tarafından belirlenir ve Üniversitenin ve ilgili birimin internet 
sayfasında başvuru takvimi ile birlikte ilan edilir. Merkezi yerleştirmeler için kontenjan o yılın 
ÖSYM yerleştirme kontenjanının %30’u kadardır. DGS öğrencileri sınav sonuçları uyarınca YÖK 
tarafından gelen yazı ile yerleştirilirler. 
 

Madde4-Başvurular DEÜ Rektörlüğü tarafından ilan edilen süre içinde online sistem üzerinden 
yapılır, yapılan başvurularda, tüm evrakların tam, yapılan duyurularda istenenleri uygun 
olması aranır, aksi taktirde başvurular geçersiz sayılacaktır. 

 
KOŞULLAR 

 
Madde5-Yatay Geçiş başvurusunun ilgili komisyonca değerlendirmeye alınabilmesi için 
aşağıdaki koşulların sağlanmış olması gereklidir: 

1. Yatay Geçiş için başvurulan bölüme ÖSYM tarafından yapılan Üniversite Giriş Sınavı 
sonucunda yerleştirilmiş olunması gerekmektedir. (Yurtdışı Yabancı Üniversiteler için 
YÖK ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen özel durumlar dikkate alınır(1)) 

2. Yatay Geçiş başvurusu, öğrencinin üniversiteye giriş yılı itibariyle geçen yıllarına 
bakılarak, ancak bulunulması gereken normal düzeydeki sınıf için söz konusu olabilir 
(Hazırlık sınıfı okunmuşsa bu durum ayrıca göz önüne alınır ) 

3. Başvuru sahibinin yatay geçiş yapacağı sınıftan önceki öğretim sürecindeki ağırlıklı 



Genel Not Ortalamasının (GNO) 100 (yüz) tam not üzerinden en az 60(altmış) olması 
gereklidir. Son sınıfa yatay geçiş yapılamaz. 

4. Öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunun ders/öğretim planında yer alan ve 
yatay geçiş yapmak istediği sınıf düzeyine kadar olan tüm dersleri, uygulamaları, 
eksiksiz almış ve başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir. 

5. Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekmektedir. 
6. Yurt dışından yapılan başvurularda adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunun 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınmış olması gerekmektedir. 
 

DEĞERLENDİRME ve İNTİBAK 
 

Madde6-Yatay Geçiş koşullarını sağlayan öğrenci sayısının yatay geçiş yapmak istedikleri sınıf 
kontenjanını aşması durumunda, başvurusu geçerli sayılan öğrenciler arasında bir başarı 
sıralaması yapılır.  
Genel not ortalaması ile yurtiçi ve yurdışı yatay geçişlerde DEÜ Senatosunun kararı gereğince 
(2021-2021 güz yarıyılından itibaren) temel bilgi düzeyinin ölçülmesine yönelik “DEÜ Mimarlık 
Fakültesi Yatay Geçiş Yeterlilik Sınavı” yazılı olarak uygulanır. Sınav soruları Mimarlık Fakültesi 
Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonuna bağlı bölüm komisyonlarınca hazırlanacak ve Bölüm 
Başkanlıklarının desteği ile uygulama gerçekleştirilir. Yapılacak sınavda sorular, öğrencilerin 
başvurdukları yarıyıla göre içerik bakımından farklılaşır. “DEÜ Mimarlık Fakültesi Yatay Geçiş 
Yeterlilik Sınavından alınan not öğrencinin “Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirme Puanı”nın 
%50’sini oluşturur. Öğrencinin Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirme Puanı’nın diğer %50’si 
öğrencinin geldiği kurumdaki kendi not ortalaması ile, bu kurumun kümülatif not ortalaması 
üzerinden Mimarlık Fakültesi Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonuna bağlı bölüm 
komisyonlarınca hesaplanır. 4’lük Not Sistemi uygulayan üniversitelerden başvuran 
öğrencilerin 100’lük sisteme dönüşümü için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır. 

 
Madde7- Gerek yatay-dikey geçiş, merkezi yerleştirme gerekse öğrenci değişim programları 
sonucunda kabul edilen öğrencilerin intibak işlemlerine ilişkin politikalar Dokuz Eylül 
Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümleri doğrultusunda, Mimarlık Bölüm Yatay-
Dikey Geçiş, Af ve İntibak Komisyonu’nca gerçekleştirilmekte, öğrencinin almış ve başarmış 
olduğu derslerin denklikleri incelenerek not dönüşümleri Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 
doğrultusunda yürürlüğe geçmektedir. İntibak süreçlerinde not dönüştürme hususunda, DEÜ 
Muafiyet ve İntibak Yönergesi’nin ilgili maddelerinde yer alan hesaplama doğrultusunda, yurt 
içi üniversitelerde kullanılan farklı not sistemleri ve bunlar doğrultusunda Fakülte Kurulu’nda 
karara bağlanmış tablolar baz alınmaktadır. İntibak işlemlerinde ders sayılması hususunda, 
yönetmelikler doğrultusunda, alınan dersin eğitim programımızdaki ders ile içeriğinin %75 ve 
üzeri eşleşmesi, alınan dersin ders saatinin aynı ya da daha fazla olması temel kriterdir.  

 

 
Madde8- DEÜ Muafiyet ve İntibak Yönergesi Madde 7.7 uyarınca ön şartlı derslerden muafiyet 
verilebilmesinin koşulu derslerin önşartlarının yerine getirilmesi olduğundan; Mimarlık 
Fakültesi Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonuna bağlı Bölüm Komisyonlarınca yapılan intibaklar 
sırasında buna dair durumlar yazılı olarak belirtilir. Bu doğrultuda öğrencinin geldiği kurumda 
aldığı bir dersin  intibak edildiği öğretim planındaki bir ders ile içerik ve kredi olarak eşleşmekle 
birlikte, ön koşul nedeniyle verilemediği durumlarda öğrencinin intibak raporuna, “…… kodlu, 
…… adlı önkoşul dersinin başarılmasının ardından, …… kodlu, …… adlı dersin intibakı …… notu 
ile yapılacaktır.” şeklinde bir uyarı notu düşülür. “Önkoşul ders”in öğrenci tarafından 
başarılmasından sonra, “intibakı koşullu olarak yapılan ders” öğrenci işleri tarafından, öğrenci 



bilgi sistemine eklenecek; Yatay Geçiş ve İntibak komisyonu tarafından intibakın yeniden 
değerlendirilmesi gerekmeyecektir. 



HAK KAZANANLARIN KAYITLARI 
 

Madde8- Her sınıf için başarı sıralama listeleri Dekanlık tarafından internet üzerinden ilan 
edilir. Listelerde asiller ile asil sayısı kadarda yedek belirtilir. Yüksek Öğretim Kurumu veya DEÜ 
Rektörlüğü web sayfasında ilan edilen başvuru ve değerlendirme takviminde belirtilen 
tarihlerde başvuru, değerlendirme, ilan ve asil ve yedek kayıt işlemleri tamamlanır. 
Madde9- Adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yolu ile kayıt 
yapılmaz. Kayıt tarihleri içerisinde kayıt işlemini gerçekleştirmek için çeşitli nedenlerle (sağlık 
sorunları, yurt dışında bulunma vb. gibi) şahsen başvuru yapamayacak durumda olan adayların 
kayıt işlemlerini noter onaylı vekâletname verdikleri yasal temsilcileri gerçekleştirebilir. 
Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. Belirtilen kayıt tarihleri içerisinde kaydını yaptırmayan 
adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.  

 
İNTİBAK VE ÖĞRENİM SÜRELERİ 

 
Madde10-Yatay ve dikey geçiş ve merkezi yerleştirmelerde (farklı bir eğitim programından 
kayıt yapan öğrenciler hariç) öğrencilerin öğrenim süreleri hesabına, geldiği kurumda geçirdiği 
süreler de katılır.  

 
Madde11-Yatay geçiş yapmasına karar verilen öğrencilerin önceden almış oldukları ders veya 
derslerden hangilerinin geçiş yaptıkları programdaki hangi ders veya derslere karşılık sayılacağı 
ve intibak ettirilecekleri ve intibak ettirildikleri dönem ilgili bölümün Yatay Geçiş ve İntibak 
Komisyonu’nun önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır. Kayıt yaptıran 
öğrencilerin mutlaka, yapılan intibak raporlarını incelemiş olmaları gerekmektedir. 
Yönetmelikteki resmi itiraz süresini aşan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Kaydını 
gerçekleştiren öğrenci yapılan intibakı kabul etmiş sayılır. 
 
Madde12-Bu uygulama esasları, DEÜ Yatay Geçiş Yönergesi ile Muafiyet ve İntibak Yönergesi 
çerçevesinde, Fakülte Yatay Geçiş Komisyonu ve Fakülte Yönetim Kurulu’nca yürütülür. 
 
Madde13 (Geçici Madde, 19.10.2021 FK Kararı uyarınca): Kovid-19 salgını boyunca (uzaktan 
eğitim süreci vb. nedenlerle) öğrencilerimizin yaşadıkları zorlukların aşılabilmesi için, Mimarlık 
Fakültesi Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu ve bağlı Bölüm komisyonlarınca 2019-2020, 2020-
2021, 2021-2022 eğitim dönemlerinde yapılmış olan intibaklara ilişkin öğrencileri itiraz 
dilekçeleri; (5 iş günü olan normal itiraz süresi aşılmış olması nedeniyle) usulden reddedilmez; 
Bu intibaklar bir kereliğine esastan değerlendirilerek öğrenci talebi değerlendirilir.  
 


