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Öğrenci 

Numarası 

Doğum Tarihi 

(Gün/Ay/Yıl) 

2018 DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) SONUCU İLE 

FAKÜLTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ 

2018 Dikey Geçiş Sınavı sonucunda Fakültemize yerleşen adaylar, 21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında 

fakültemiz öğrenci işlerine başvurarak kayıt işlemini yapabileceklerdir. 

Fakültemize yerleşen adayların kesin kayıt işlemini yapmadan önce üniversitemiz web sayfasında yer 

alan “DEBİS” den sisteme giriş yaparak ön kayıt işlemini tamamlamaları gerekmektedir. 

Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız 

http://iibf.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/09/2018deuiibfDGSKazananlar.pdf
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Ön kayıt işlemine başlamadan önce ilk olarak adayın öğrenim ücretini (İkinci öğretim programlarına 

yerleşen adaylar) ödemesi gerekmektedir. Öğrenim ücreti, havale ücreti ödenmeksizin herhangi bir Türkiye 

İş Bankası şubesinden öğrenci numarası verilerek nakit olarak yatırılabilir. Ödeme makbuzunun saklanması 

gerekmektedir. 

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 21 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.  

 ÖN KAYIT YAPAN ADAYIN AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE VE YERLERDE YERLEŞTİĞİ 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKULA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELERİNİ TESLİM EDEREK KAYIT İŞLEMLERİNİ 

TAMAMLAMASI VE KAYDINI ONAYLATMASI GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKDİRDE ADAYLARIN 

KAYITLARI GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. 

http://www.deu.edu.tr/
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“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. 

Üniversitemizin kısmen ya da tamamen yabancı dille eğitim veren ve zorunlu hazırlık sınıfı bulunan 

programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olmak isteyenlerin 

“Yabancı Dil Muafiyet Sınavı” na katılmaları zorunludur. 

Muafiyet sınavı 1 Ekim 2018 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu’nda (24 Sokak No:2 Dokuzçeşmeler 

Buca/İZMİR) yapılacaktır.  Yabancı Dil Muafiyet Sınavı hakkındaki bilgilere (sınav saati ve sınav salonu) 

http://www.ydy.deu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. (Tel: 232 301 08 31 – 301 08 32 – 301 08 33) 

Hazırlık sınıfı bulunmayan birimlere kayıt yaptıracak olan adayların yabancı dil dersleri için gerekli 

bilgiler kayıt yaptıracakları Fakülte/Yüksekokul tarafından verilecektir. 

ÖNEMLİ! 

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

programları hariç aynı anda ve aynı düzeyde (iki lisans programı) programlara kayıt yapılması mümkün

değildir. Bu itibarla üniversitemize kayıt yaptırmayı tercih edecek adayların önceki yükseköğretim

kurumlarındaki kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.

2. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta veya eksik belge ile kayıt

yapılamamaktadır.

3. Kayıt için istenilen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

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

http://www.ydy.deu.edu.tr/
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KESİN KAYIT TARİHLERİ VE YERLERİ 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL 

KAYIT TARİHİ 

KAYITLARIN YAPILACAĞI ADRES 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 21.09.2018 27.09.2018 Dokuzçeşmeler Kampüsü 24 Sokak No:2 35160 Buca/İZMİR 
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KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1) Ön Lisans Diploması ya da yeni tarihli “Geçici Mezuniyet Belgesi”

2) Onaylı Transkript

3) Ders içerikleri (Transkriptinde belirtilen derslerin içerikleri)

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

5)

6)

Öğrenim ücretinin (İkinci Öğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarına yerleşen adaylar) yatırıldığına ilişkin banka

dekontu.
2018 DGS Sonuç Belgesi




