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KURUMLARARASI YURT İÇİ YATAY GEÇİŞ 

BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KAYIT TAKVİMİ 

BAŞVURU KOŞULLARI, GEREKLİ BELGELER VE AÇIKLAMALAR 
 

 

 

 

* Özel Yetenek Sınavı tarihleri, yatay geçiş takvimi içerisinde ilgili birimlerce belirlenerek 

duyuracaklardır. 

 

ÖNEMLİ! 
 

 Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan birimlerimize yatay geçiş başvurusu yapacak 

öğrencilerden ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuç belgesi bulunmayanların 

“Yabancı Dil Muafiyet Sınavı” na katılmaları zorunludur. 

 Yabancı Dil Muafiyet Sınavı 17/08/2020 tarihinde saat: 10:00’da Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 

yapılacaktır. Yabancı dil sınavları hakkındaki detaylı bilgilere (sınav salonu vs.) http://ydy.deu.edu.tr 

internet adresinden ulaşılabilir. 

 Arapça Muafiyet Sınavı 17/08/2020 tarihinde saat: 10:00’da İlahiyat Fakültesi’nde yapılacaktır. 

Sınav hakkındaki detaylı bilgilere (sınav salonu vs.) http://ilahiyat.deu.edu.tr internet adresinden 

ulaşılabilir. 

 

Başvuru Koşulları: 

a) Bir yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde ve eşdeğer (İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları 

tarafından içeriklerinin en az yüzde 80'i (sekseni) aynı olduğu tespit edilen) bir programa kayıtlı olmak. 

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) 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) genel not ortalamasına sahip olmak. (Yükseköğretim Yürütme 

Kurulu’nun 27.05.2020 tarihli toplantısında alınan kararın 5. ve 6. maddeleri uyarınca 2020-2021 

eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için geçerli olmak üzere yurt dışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı öğrenciler hariç) 

f) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapılan programlara yatay geçiş için, İlahiyat Fakültesi 

veya Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılacak olan yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya 

da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil 

sınavlarından Dokuz Eylül Üniversitesi hazırlık sınıfı yönergeleri ile belirlenen başarı düzeyinde bir 

puanı başvuru sırasında belgelemek. 

g) Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için (İkinci Üniversite 

kapsamında sınavsız giriş hariç), öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not 
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ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme 

puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek 

olması gerekmektedir. 

 

Başvuru Şekli: 

 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). 

 

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 

f) Sağlık Raporu (Tablo-1’deki programlar için)  

g) Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi (Sadece Denizcilik Fakültesi’nin Deniz Ulaştırma İşletme 

Mühendisliği (İngilizce) ile Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) programları için 

istenilmektedir diğer programlar için istenilmemektedir.) 

h) Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı (Sadece Efes Meslek Yüksekokulu’nun Sivil Hava 

Ulaştırma İşletmeciliği Programı için istenilmektedir diğer programlar için istenilmemektedir.) 
i) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapılan programlara başvuracak adaylar için, var ise 

Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav 

sonuç belgesi (Tablo-2’deki programlar için) 

j) Özel Yetenek Sınavı sonucu ile kayıt yapıldığına ilişkin belge (Kayıtlı olduğu üniversiteye Özel Yetenek 

Sınavı sonucu ile kayıtlanan öğrenciler için geçerlidir.) 

 

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

alınmış barkodlu olması gerekir. 

 

Tablo-1 Sağlık Raporu İstenilen Programlar 

EFES MESLEK YÜKSEKOKULU 

 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 

 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

 Odyometri 

TIP FAKÜLTESİ 

TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU 

 Sondaj Teknolojisi 

 

Tablo-2 Tamamen veya Kısmen Yabancı Dil ile Eğitim Yapılan Programlar 

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ 

 Almanca Öğretmenliği (Almanca) 

 Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) 

 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 

http://debis.deu.edu.tr/DEUWeb/YatayGecis/


DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 

 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) 

 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) 

 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) 

 Lojistik Yönetimi (İngilizce) 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) 

 Karşılaştırmalı Edebiyat (%30 İngilizce) 

 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 

 Psikoloji (%30 İngilizce) 

FEN FAKÜLTESİ 

 Fizik (%30 İngilizce) 

 İstatistik (%30 İngilizce) 

 Kimya (%30 İngilizce) 

 Matematik (İngilizce) 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

 İlahiyat (%30 Arapça) 

 İlahiyat (İ.Ö.)(%30 Arapça) 

İŞLETME FAKÜLTESİ 

 İktisat (İngilizce) 

 İktisat (İngilizce)(UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany))(Ücretli) 

 İşletme (İngilizce) 

 İşletme (İngilizce)(UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany))(Ücretli) 

 Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 

 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 

 Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany))(Ücretli) 

 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 

 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 

 Makine Mühendisliği (%30 İngilizce) 

 Makine Mühendisliği (İ.Ö.)(%30 İngilizce) 

 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%30 İngilizce) 

 Tekstil Mühendisliği (%30 İngilizce) 

REHA MİDİLLİ FOÇA TURİZM FAKÜLTESİ 

 Turizm İşletmeciliği (%30 İngilizce) 

 

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. ÖSYS/YKS sonucu ile öğrenci kabul eden diploma programlarından özel yetenek sınavı sonucu ile 

öğrenci kabul eden diploma programlarına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yapılacak olan özel 

yetenek sınavında başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı sonucu ile öğrenci kabul eden 

diploma programlarından ÖSYS/YKS sonucu ile öğrenci kabul eden diploma programlarına yatay 

geçiş yapılamaz. 

7. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre öğrenci kabul edilen programlara yatay geçiş işlemlerinde, 

yükseköğretim kurumlarında kayıtlı oldukları programlara özel yetenek sınavı ile yerleşmemiş olan 

öğrencilerin kabulünde özel yetenek sınavı yapılacaktır. Özel Yetenek Sınavı sonuçları, 

başarılı/başarısız olarak değerlendirilecek olup başarılı olan öğrencilerin başvuruları kayıtlı olduğu 

yükseköğretim kurumundaki genel not ortalamasına göre kontenjanlar dahilinde kabul edilecektir. 

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

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

 

Değerlendirme: 

 Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde, ilgili birim tarafından değerlendirmeye tabi tutulur. 

Koşulları sağlamayan adayların başvuruları reddedilir. 

 Kurumlararası yatay geçiş başvurularının değerlendirmesinde aşağıdaki formüle göre hesaplanan 

yatay geçiş sıralama puanı (YGSP) kullanılır. YGSP’nin en az 2,5 olması gerekir. Özel yetenek sınavı 

ve sınavsız geçişle öğrenci alan programlara yatay geçişte YGSP hesaplanmaz. 

 Yatay geçiş sıralama puanına (YGSP) göre en yüksek puandan başlamak üzere kontenjan dâhilinde 

yerleştirme yapılır, ayrıca kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenir ve ilan edilir. 

 YGSP’nin eşit olması halinde ÖSYS/YKS puanı yüksek olan adaya, YGSP hesaplanmadığı 

durumlarda ise not ortalamasının eşit olması halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilir. 

 Yatay Geçiş Sıralama Puanı hesaplamasına tabi olmayan adaylar genel not ortalamasına göre eşdeğer 

programlar içinde sıralamaya tabi tutulur. En yüksek not ortalamasından başlamak üzere kontenjan 

dâhilinde yerleştirme yapılır, ayrıca kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenir ve ilan edilir. 

 

YATAY GEÇİŞ SIRALAMA PUANI HESAPLAMASI 

YGSP aşağıdaki formüle göre hesaplanır, çıkan sonuç virgülden sonra en fazla 4 (dört) hane yürütülür. 

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 

 

HESAPLAMA LİNKİ 

http://debis.deu.edu.tr/DEUWeb//Icerik/Icerik.php?KOD=21332 

 
Sonuç: 

Yatay geçiş başvuru sonuçları ilgili birimin internet sayfasında duyurulacaktır. 

 

Birim İletişim Bilgileri için tıklayınız 

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

