
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE (EK MADDE 1) 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR 

 

2021–2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemize bağlı Fakülte/Yüksekokullara merkezi 

yerleştirme puanı ile (Ek Madde 1) yatay geçiş yöntemi ile geçiş yapmak isteyen adayların Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir. 

Ek Madde-1 Güz Dönemi Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız 

Yatay geçiş başvuruları https://ogrbasvuru.deu.edu.tr/login.php internet adresi üzerinden ONLINE 

yapılacaktır (Belgeleri eksik olan ve/veya tercih yapmayan adayların başvuruları değerlendirmeye 

alınmaz). 

 

Başvuru Tarihleri 01–15 Ağustos 2021 

 

Not: Değerlendirmeler ilgili birimlerce 10 Eylül 2021 tarihine kadar, kayıtlar 15 Eylül 2021 tarihine kadar 

yapılacak olup sonuç ve kayıtlara ilişkin detaylı bilgi ilgili birimin internet adresinden duyurulacaktır.   

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 

 

1. ÖSYS/YKS Sonuç Belgesi 

2. Öğrenci Belgesi 

3. Sağlık Raporu (Tablo-1’deki programlar için) 

4. 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.) 

5. Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı (Sadece Efes Meslek Yüksekokulu’nun Sivil Hava 

Ulaştırma İşletmeciliği Programı için istenilmektedir diğer programlar için istenilmemektedir.) 

6. 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) 

 

Tablo-1 Sağlık Raporu İstenilen Programlar 

EFES MESLEK YÜKSEKOKULU 

 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 

(Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu 

bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak 

(işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).) 

 

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 

 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

(Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmî bir hastaneden, eğitim 

süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını 

belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.) 

 

 

https://www.yok.gov.tr/ogrenci/guz-ve-bahar-donemi-ek-madde-1-uygulama-ilkeleri
https://www.yok.gov.tr/ogrenci/guz-ve-bahar-donemi-ek-madde-1-uygulama-ilkeleri
https://ogrbasvuru.deu.edu.tr/login.php


HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 

(Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmî bir hastaneden, eğitim 

süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını 

belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.) 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

 Ağız ve Diş Sağlığı 

 Anestezi 

 İlk ve Acil Yardım 

 Odyometri 

 

(Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmî bir hastaneden, eğitim 

süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını 

belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.) 

 

TIP FAKÜLTESİ 

(Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmî bir hastaneden, eğitim 

süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını 

belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.) 

 

TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU 

 Sondaj Teknolojisi 

 

(Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmî bir hastaneden, eğitim 

süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını 

belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.) 

 

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

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ 

 Almanca Öğretmenliği (Almanca) 

 Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) 

 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 

 

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) 

 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) 

 Karşılaştırmalı Edebiyat (%30 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 Ticaret ve İşletmecilik (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) 

 

TURİZM FAKÜLTESİ 

 Turizm İşletmeciliği (%30 İngilizce) 
 

 

Not: Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara 

geçişte yabancı dil şartının sağlaması gerekmektedir. Hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak 

isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları 

gerekmektedir. Yabancı dil şartını sağlayamayan 2 inci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı sınıf 

öğrencilerinin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.  

 

Yabancı Dil Muafiyet Sınavları, 17/08/2021 tarihinde yapılacaktır. Yabancı Dil Muafiyet Sınavları 

(İngilizce, Fransızca, Almanca) hakkındaki detaylı bilgilere http://ydy.deu.edu.tr internet adresinden, 

Arapça Muafiyet Sınavı hakkındaki detaylı bilgilere http://ilahiyat.deu.edu.tr internet adresinden 

ulaşılabilinir. 

 

Sonuç: 

Yatay geçiş başvuru sonuçları ilgili birimin internet sayfasında duyurulur. 

 

Birim İletişim Bilgileri için tıklayınız 

http://ydy.deu.edu.tr/
http://ilahiyat.deu.edu.tr/
http://ogrenci.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2021/07/Birim_Iletisim_Bilgileri.pdf

