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I- GENEL BİLGİLER 

 

1) DEYÖS, üniversitemiz bünyesinde ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek 

isteyen yurt dışı kontenjandan kabul edilecek öğrencilerin girecekleri seçme ve 

yerleştirme sınavıdır. 

2) DEYÖS sonuçları sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. 

3) Üniversitemize “Dokuz Eylül Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı” 

(DEYÖS) sonucu ile öğrenci kabul edilmektedir. Diğer üniversitelerin düzenlediği 

“Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavları” ile lise bitirme sınavları statüsünde olan 

sınavlar (Abitur, ACT, GCE A Level, Uluslararası Bakalorya, Fransız Bakaloryası vb. 

gibi) ve uluslararası düzeydeki üniversiteye giriş sınav sonuçlarına (SAT, vb. gibi) 

göre öğrenci kabul edilmemektedir. 

4) Bu kılavuz, DEYÖS hakkındaki bilgileri ve üniversitemizde öğrenim görmek üzere 

sınava başvurmak isteyen adayların uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır. 

5) Yurtdışından öğrenci kabulü ile ilgili detaylı bilgi için “Dokuz Eylül Üniversitesi 

Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi” ni inceleyiniz. 

 

II- SINAVA BAŞVURU İŞLEMLERİ 

 

1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin 

Esaslar” ı uyarınca aşağıda belirtilen adayların başvuruları kabul edilir. 

 

 Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşulu ile; 

1. Yabancı uyruklu olanlar (Haymatlos (vatansız) adaylar Türkiye’de veya 

Türkiye dışında öğrenim görmüş olmalarına bakılmaksızın yabancı uyruklu 

sayılırlar.), 

2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk 

vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma 

belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu 

uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi 

olduklarını belgeleyenler (DEYÖS’ün son başvuru tarihi itibarı ile 

“Vatandaşlıktan Çıkma İzni Belgesi” ve “Mavi Kart” sahibi olmak), 

3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına 

geçenler/bu durumdaki çift uyruklular, 

4.  

a. 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime devam eden T.C. 

uyruklu öğrencilerden ortaöğreniminin (lise) son 3 (üç) yılını K.K.T.C. 

hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (Ortaöğreniminin (lise) 

tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış 

Türk okullarında tamamlayanlar dahil), 

b. 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan 

adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğreniminin (lise) 

tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar 

http://ogrenci.deu.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=208&lang=tr
http://ogrenci.deu.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=208&lang=tr
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(Ortaöğreniminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir 

ülkedeki MEB nezdinde açılmış Türk okullarında tamamlayanlar 

dahil), 

5. K.K.T.C. uyruklu olup; K.K.T.C. ’de ikamet eden ve K.K.T.C. ’de 

ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL (General Certificate of Education 

(GCE) Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri 

arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE 

AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacaklar. 

 

Başvuruları kabul edilmeyecek adaylar; 

1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C. 

’de tamamlayanlar, 

2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (Ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C. 

liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri 

arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE 

AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacaklar hariç), 

3. Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular (Ortaöğreniminin (lise) tamamını 

K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar/Ortaöğretiminin (lise) 

tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış Türk 

okullarında tamamlayanlar hariç), 

4. Doğumla aynı anda çift uyruklu (Uyruklarından biri T.C.) olanlardan 

ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar, 

5. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (Ortaöğreniminin tamamını 

(lise) K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-

2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim 

alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacaklar hariç), 

6. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de 

bulunan yabancı liselerde öğrenim gören T.C. uyruklu olan veya doğumla ilk 

uyruğu T.C. olan çift uyruklular. 

2) Sınava başvurmak isteyen adayın, Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen 

225 TL ücreti ödemesi gerekmektedir. Sınav ücreti, yatırıldıktan sonra herhangi bir 

sebeple iade edilmeyecektir. 

Ödemenizi herhangi bir T.C. Ziraat Bankası Şubesinden adınızı soyadınızı vererek 

nakit ya da EFT/Havale olarak yapabilirsiniz. (Başvuruda kullanılan adı-soyadı 

bilgisi ile dekonttaki adı-soyadı bilgileri aynı olmalıdır.) 

Banka-Şube Adı : T.C. Ziraat Bankası İzmir Girişimci Dinamik Şubesi 

Hesabın Adı : DEYÖS Sınav Ücreti Hesabı 

IBAN No  : TR 6200 0100 2616 3771 1729 5281 

Ödeme makbuzunu mutlaka saklayınız. (Herhangi bir sorunla karşılaşılırsa 

sizden makbuz talep edilecektir.) 
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Ödeme bilgileriniz sistemimizde kontrol edildikten sonra tarafımızca onay 

verilecek olup sınav ücretini yatırmayanların başvuruları kesinlikle dikkate 

alınmayacaktır. 

3) DEYÖS başvuruları takvimde belirtilen tarihler arasında alınacak olup bu işlemlerde 

size yardımcı olmak için izleyeceğiniz adımlar aşağıda belirtilmiştir; 

 

a. http://www.debis.deu.edu.tr/DEUWeb/Yos web adresinden başvuru sayfasına 

giriş yapınız. (Sadece başvuru tarihleri içerisinde aktif olacaktır.) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.debis.deu.edu.tr/DEUWeb/Yos
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b. “Yeni Kayıt” butonuna tıklayınız ve açılan sayfadaki başvuru formunda 

bulunan sahaları doğru ve eksiksiz doldurunuz. 

 

 

 

c. Bilgi girişlerinizi tamamladıktan sonra son bir kontrol yaparak “Kaydet” 

tuşuna basınız.  

İki veya daha fazla ismi olan adayın 

isimleri kısaltmadan yazması 

gerekmektedir. 

Türk vatandaşlığından çıkma izni olan 

adayların bu sahaları “Mavi Kart” 

bilgilerine göre doldurmaları 

gerekmektedir. 

Bu alana açık adres bilgilerinin 

yazılması gerekmektedir. (Mahalle, 

Cadde, Sokak, Kapı No, Daire No, 

Semt, İlçe, İl, Posta Kodu, Ülke 

(Türkiye hariç)) 

Sağlıklı bir iletişim kurulabilmesi için 

geçerli, aktif ve kendinize ait bir e-

posta adresini yazmanız gerekmektedir. 

Adayların dijital ortamda bulunan 

fotoğraflarını bu alana eklemeleri 

gerekmektedir. Bu fotoğrafın, 

adayın kolaylıkla tanınmasını 

sağlayacak şekilde net, yüzü açık, 

cepheden ve son 6 (altı) ay 

içerisinde çekilmiş olması 

zorunludur. (Güneş gözlüğü vb. 

aksesuarlar ile mat, karanlık 

veya uzak mesafelerden çekilmiş 

fotoğraflar kullanılmamasına 

özen gösteriniz.) 

Bu sahaya dekont üzerindeki numarayı 

yazınız (Ör: F00001). IBAN numarası, 

hesap numarası vb. bilgileri 

yazmayınız. 

Doğum tarihi bilgisi, 

yerleştirme işlemlerinde 

etkili olduğu için mutlaka 

doğru olmalıdır. Yanlış 

beyanda bulunan adayın, 

sınav ve yerleştirme 

sonuçları dikkate 

alınmayacaktır.  

Doğumla yabancı uyruklu 

olup sonradan T.C. 

vatandaşlığına geçen çift 

uyruklu adayların bu sahaları 

T.C. kimlik bilgilerine göre 

doldurmaları gerekmektedir. 
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Açılan sayfada “Kaydınız tamamlanmıştır” ibaresini göreceksiniz ve 

“DEYÖS ID Numaranız” (Başvuru Numaranız) ile “Kullanıcı Şifrenizi” 

öğreneceksiniz. (Başvuru numarası ve şifre tercih aşamasında kullanılacağı 

için not alınız veya açılan sayfanın bir çıktısını alınız.) 

Sayfanın altında “Sınav Giriş Belgesini Yazdır” butonuna basınız ve 

başvuru formunun çıktısını alınız. Alınan çıktı “Sınav Giriş Belgesi” olarak 

sınav günü kullanılacak olup mutlaka saklanmalıdır. 

Başvuru süresi içerisinde başvuru numaranız ve şifreniz ile giriş 

yaparak altta bulunan “Güncelle” butonuna basarak bilgilerinizde güncelleme 

yapabilirsiniz. Eğer güncelleme yaparsanız tekrar “Sınav Giriş Belgesi” 

yazdırmalısınız. 

Bu alanda fotoğrafınızı göreceksiniz. 

Fotoğrafınızın kurallara uygun 

olmasına özen gösteriniz. 

Başvuru numaranızı ve şifrenizi bu 

alanlarda göreceksiniz. “Başvuru 

Numarası” ve “Şifre” tercih 

aşamasında kullanılacağı için not 

alınız veya bu web sayfasının bir 

çıktısını alıp saklayınız.  

Bilgilerinizi kontrol ettikten 

sonra bu butona tıklayarak 

“Sınav Giriş Belgesi” ni 

yazdırmanız gerekmektedir. 

Başvuru bilgilerinizde 

herhangi bir değişiklik 

yapmak isterseniz, başvuru 

süresi dolmadan bu butona 

tıklayarak bilgi güncellemesi 

yapabilirsiniz. 
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Sınava güncel başvurunuza ait “Sınav Giriş Belgesi” ile gitmeniz 

gerekmektedir. (“Sınav Giriş Belgesi” ni kaybeden adayın başvuru süresi 

bitmeden sisteme giriş yaparak belgeyi tekrar yazdırması gerekmektedir.) 

Not: Adayların yeni bir başvuru yapmak yerine güncelleme yapmaları, 

başvuruların kontrolü aşamasında yaşanabilecek karışıklıkların (çift başvuru) 

önlenmesi için gereklidir. 

Başvuru sırasında yapılan işlemlerden adayın kendisi sorumlu olup 

üniversitemiz sorumluluk kabul etmeyecektir.  

 

III-SINAV BİLGİLERİ 

 

DEYÖS sınavı iki dilde (Türkçe ve İngilizce) yapılmakta olup çoktan seçmeli 100 

sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 150 dakikadır. 

Sınav içeriği lise müfredatına göre aşağıda belirtilen derslerden oluşmaktadır. 

 

Sınav değerlendirilmesinde yalnızca doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar 

dikkate alınmaz. (Yanlış cevaplar puan hesaplamasında etkisiz olduğu için adayın sınav 

sorularının tamamını cevaplandırması lehine olacaktır.) 

Her ders için doğru cevap sayıları kullanılarak standart sapma ve ortalama hesaplanır 

ve (dağılımın ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde) o ders için standartlaştırma 

işlemi yapılır. Standartlaştırılmış değerler katsayılarla çarpılır ve her aday için sayısal (SAY), 

sözel (SÖZ), ve eşit ağırlık (EA) puan türünde olmak üzere üç farklı puan hesaplanır. 

 

IV-SINAV AŞAMASI 

 

1) DEYÖS, başvurular tamamlandıktan sonra İzmir’de üniversitemiz bünyesinde ilanda 

belirtilecek yer, tarih ve saatte yapılacaktır. 

2) Adayların sınava gireceği bina ve salon bilgileri, sınav başvurularının sona ermesinden 

sonra http://www.deu.edu.tr ve http://ogrenci.deu.edu.tr adreslerinden ilan edilecek 

olup adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini web sayfalarımızdan kontrol 

etmeleri gerekmektedir. 

3) Sınava gelirken adayların “Sınav Giriş Belgesi”, sınav ücretinin yatırıldığına dair 

banka dekontu, fotoğraf ve pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur. 

 Matematik Fizik Kimya Biyoloji Tarih Coğrafya Genel Kültür 

Soru Sayısı 20 10 10 10 10 10 30 

Sayısal (SAY) 1.2 1.2 1.2 1.2 0.8 0.8 0.8 

Eşit Ağırlık (EA) 1 1 1 1 1 1 1 

Sözel (SÖZ) 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2 1.2 1.2 

http://www.deu.edu.tr/
http://ogrenci.deu.edu.tr/
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4) Sınav için adaylar yanlarında kalem, silgi ve kalem açacağı dışında herhangi bir araç 

gereç bulunduramazlar. (Akıllı saat, akıllı telefon, tablet vb. elektronik cihazlar ile 

hesap makinesi yasaktır.) 

5) Sınavda adaylara soru kitapçığı ve optik cevap kağıdı verilir. Soru kitapçığındaki tüm 

sorular çoktan seçmelidir. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Birden fazla şık 

işaretlenmiş veya kurala uymayan şekilde gelişigüzel işaretlenmiş cevaplar yanlış 

sayılacaktır. Soru kağıdına işaretlenmiş cevaplar geçersizdir. 

6) Sınav süresince adayların konuşmaları, kopya çekme veya kopya verme teşebbüsleri 

sınav kurallarına aykırıdır. Kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz 

sayılacaktır. 

 

V-SINAV SONUÇLARININ İLANI 

 

1) Sınav sonuçları http://www.deu.edu.tr ve http://ogrenci.deu.edu.tr adreslerinden ilan 

edilecektir. 

2) Sınav sonuçlarına itiraz, sınavı yapan birime 5 (beş) iş günü içerisinde yapılır. 

 

VI-TERCİH AŞAMASI 

 

1) Adayların ilan edilen tarihler arasında http://www.debis.deu.edu.tr/DEUWeb/Yos 

adresine “Başvuru No” ve “Şifre” ile giriş yaparak tercih işlemlerini tamamlaması 

gerekmektedir. 

2) Adayın tercih yapabilmesi için tercih yapmak istediği programın puan türünden 100 

üzerinden Tıp Programı için en az 90 (doksan), Hukuk Programı için en az 85 (seksen 

beş), Mimarlık Programı ve Mühendislik Programları için en az 80 (seksen), 

Öğretmenlik Programları (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı da dahil) 

için en az 75 (yetmiş beş) ve diğer programlar için en az 50 (elli) ve üzeri bir puana 

sahip olması gerekmektedir. 

3) Adayların en fazla 8 (sekiz) tercih hakkı bulunmaktadır. Tercih sıralaması 

yerleştirmelerde önem arz ettiği için adayın tercih sırasına dikkat etmesi 

gerekmektedir. Aynı bölümü/programı birden fazla işaretlemeyiniz. 

 

Tercihlerini yapan adayların, kontrol ettikten sonra “Kaydet” butonuna 

tıklayarak tercih işlemlerini sonlandırmaları gerekmektedir. (Eğer tercihlerinizi 

kaydetmeden çıkış yaparsanız tercihleriniz geçersiz olacaktır.) 

 

Tercihlerinin tamamını veya bazılarını değiştirmek isteyen adayın, tercih 

süreleri içerisinde web sayfasından “Başvuru No” ve “Şifre” si ile tercih ekranına 

giriş yaparak tüm tercihlerini tekrar seçerek “Kaydet” tuşuna basması gerekmektedir. 

http://www.deu.edu.tr/
http://ogrenci.deu.edu.tr/
http://www.debis.deu.edu.tr/DEUWeb/Yos
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4) “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci kabul eden fakülte/yüksekokul bölümleri tercih 

ekranında yer almayacaktır. Söz konusu bölümleri tercih etmek isteyen adayın, 

DEYÖS sözel (SÖZ) puan türünden en az 30 (otuz) puana sahip olmak koşulu ile 

üniversitemiz web sayfasından ilan edilecek tarihlerde ilgili birime başvurması 

gerekmektedir. 

 

VII-YERLEŞTİRME AŞAMASI 

 

1) Kontenjanlara yerleştirme işlemi, DEYÖS puanı yüksekliği ve tercih sırası esas 

alınarak belirlenir. Aynı puana sahip aynı bölümü/programı tercih eden adaylardan, 

yaşı küçük olana öncelik verilir. 

2) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden programlar hariç diğer programlarda boş 

kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılabilir. Ek yerleştirme yapılıp 

yapılmayacağı ve diğer hususlar ilanda belirtilir. 

3) Yerleştirme sonuçları üniversitemiz web sayfasından ilan edilecektir. 

 

VIII-KAYIT 

 

1) Yerleştirme sonucunda üniversitemize kayıt hakkı kazanan adaylar üniversitemiz web 

sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca adayların başvuru sırasında beyan ettikleri 

adreslerine “Kabul Mektubu” gönderilir. (Başvuru formunda adres bilgisinin 

doğruluğu önem arz etmektedir.) 

2) Kayıtlar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda (Cumhuriyet Bulvarı 

No:144 Alsancak/İZMİR) yapılacaktır. Süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adaylar, 

kayıt hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

3) Kayıt için gerekli belgeler; 

a. Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı 

b. Lise diplomasının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri 

veya Dış Temsilciliklerden onaylı denklik belgesi (Yurt dışı liselerden mezun 

olan adaylar için gereklidir.) 

c. “İkamet Tezkeresi” veya “Öğrenim Vizesi” (Yabancı uyruklular ve yurt 

dışında ikamet edenler için gereklidir.)  

d. Katkı payı/öğrenim ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu 
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e. 6 adet (4,5 x 6 cm ebadında) renkli vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde, ön 

cepheden ve adayın tanınmasında engel bulunmayacak şekilde çekilmiş 

olmalıdır.) 

f. Varsa, Türkçe yeterlik belgesi 

g. Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim veren bölümlere başvuranlardan 

varsa, yabancı dil yeterlik belgesi (Değerlendirme Üniversitemiz Yabancı 

Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.) 

h. Türkiye’de geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösterir belge veya 

taahhütname (Taahhütname örneği adresinize gönderilecektir.) 

i. Bölümlerle ilgili belirlenen koşullar gereğince alınması gereken sağlık raporu 

j. Denizcilik Fakültesinin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce), 

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce)(UOLP Maine Maritime 

Academy)(Ücretli), Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) ve 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce)(UOLP Maine Maritime 

Academy)(Ücretli) Bölümlerine yerleşen adaylar için sağlık durumunun 

denizciliğe elverişli olduğunu belgeleyen Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü’nden alınan “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” 

k. Doğumla T.C. vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan T.C. vatandaşlığından 

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

l. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) 

vatandaşlığına geçen çift uyrukluların T.C. vatandaşlığına geçişlerine ilişkin 

belge (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği) 

m. Pasaportun tercümesi ve onaylı sureti 

n. DEYÖS sonuçlarına göre yerleşen K.K.T.C. vatandaşlarının GCE AL sonuç 

belgesi 

4) Kesin kayıtlar için gerekli belgelerin veya beyanların gerçeğe aykırı olduğu tespit 

edilirse, adayın kaydı yapılmaz ve kaydı yapılan adayın üniversitemiz ile ilişiği 

kesilir.  

 

 Üniversitemiz ve birimlerimiz hakkında tanıtıcı bilgilere “Tercih Rehberi” 

hizmetimizden ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 

http://tercihrehberi.deu.edu.tr/
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