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* Özel Yetenek Sınavları/yazılı veya sözlü sınav tarihleri, yatay geçiş takvimi içerisinde ilgili birimlerce belirlenerek duyurulacaktır. 

 

 

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 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. 
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T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN 

YURT İÇİNDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ 

 

 T.C. uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş 

yapabilmeleri, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar 

Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerinin yanı sıra, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 

düzenlenen aşağıdaki şartları karşılamaları halinde mümkündür: 

 

1. 2020-2021 eğitim öğretim döneminden önce yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir. 

2. 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin, daha sonraki yıllarda 

yapacakları yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken; 

a) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzlarında başarı sıralaması şartı getirilen Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık,  

Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık gibi programlar için 2020-YKS’ye girmesi ve ilgili program için aranan başarı sırasını sağlaması, 

b) Başarı sırası aranmayan programlar için 2020-YKS’ye girmesi ve geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde 

aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya 

yüksek olması, 

c) Özel yetenek programlarına yatay geçiş başvurularında 2020-YKS’de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav 

puanını sağlaması gerekmektedir. Özel yetenek programları yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken, üniversiteler özel yetenek sınavı 

yapabilecektir. 

3. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları ön lisans eğitimlerini saydırarak yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kayıt olacak ve sonrasında yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak 

öğrencilerin de 2. maddede yer alan şartları sağlaması gerekmektedir. 

4. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde QS veya Times Higher Education dünya sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelerde öğrenime 

başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 

3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilecek, ön lisans programlarında ise üçüncü yarıyıla 

(ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir. 

5. T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu 

öğrencilerde yukarıdaki şartlar aranmaz. 

6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak T.C. uyruklu öğrencilerin 

de yukarıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir. 

 



Başvuru Koşulları: 

a) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınmış bir yurt dışı yükseköğretim kurumunda öğrenim görmek.  

b) Yatay geçiş başvurusu yapılan programa eşdeğer ve aynı düzeyde bir programda kayıtlı olmak. 

c) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az 2 (iki) yarıyılı tamamlamış olmak. 

d) Öğretim planında yer alan derslerden staj dahil en fazla 2 derse kadar başarısız dersi bulunmak. 

e) Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak. 

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

g) Yurt dışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, ÖSYM tarafından yapılan sınavlardaki asgari 

puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri 

için belirlenen puan ve şartları taşımaları ve gerekli belgelere sahip olması gerekir. 

h) 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. 
 

Başvuru Şekli: 

 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 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 veya muadil sınav 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.) 

k) Kayıtlı olunan üniversitenin QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings dünya üniversiteleri sıralama kuruluşlarından 

herhangi birinde ilk 500’de olduğunu gösteren belge (Başarı sırası aranılan Tıp, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik ve Öğretmenlik programları için geçerlidir.) 

 

Not: Öğretim Planı ve Ders İçerikleri hariç diğer belgelerin ıslak imzalı, e-imzalı ya da e-devlet üzerinden alınmış barkodlu olması gerekir. 

https://ogrbasvuru.deu.edu.tr/login.php


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 

 Ağız ve Diş Sağlığı 

 Anestezi 

 İlk ve Acil Yardım 

 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) 

 

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) 

 

Diğer Hususlar:  

1. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek 

öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. 

Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır. 

2. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre öğrenci kabul edilen programlara yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin kabulünde özel yetenek sınavı 

yapılacaktır. 

3. Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlar için adayların yabancı dil şartını taşıması 

gerekir. 

4. Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 

5. Birinci öğretim programlarından ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapan 

öğrenciler ikinci öğretim ücretini öder. 

6. 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. 

 
Önemli Not: Genel not ortalamasının dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın not dönüşüm tablolarının kullanılması gerekmektedir. 

(https://oyp.yok.gov.tr/esdegerlikler) 

https://oyp.yok.gov.tr/esdegerlikler


Değerlendirme: 

 Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde, ilgili birim tarafından değerlendirmeye tabi tutulur. Koşulları sağlamayan adayların başvuruları reddedilir. 

 Başvurular, ilgili birim yönetim kurulu tarafından Dekan/Müdür Yardımcısı veya öğretim üyesi başkanlığında kurulacak olan Yatay Geçiş Komisyonu veya 

Komisyonları tarafından değerlendirilerek yatay geçiş yerleştirme işlemleri, ilgili yönetim kurulu kararı üzerine yapılır. 

 Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme 

tabloları kullanılır. 

 Kurumlararası ve kurumiçi yatay geçiş başvurularının değerlendirmesinde, adayların genel not ortalaması ile yatay geçiş komisyonu tarafından yapılacak olan 

yazılı veya sözlü mülakat sonuçları dikkate alınır. 

 Adaylar, genel not ortalamasının %50’sine, yatay geçiş komisyonunca yapılacak olan yazılı veya mülakat sonucunun %50’sinin eklenmesi sureti ile belirlenen 

puana göre en yüksek puandan başlamak üzere kontenjan dâhilinde yerleştirilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu değerlendirmeden 100 üzerinden en az 

60 puan almış olması gerekir. Puanların eşit olması halinde yazılı veya mülakat puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Ayrıca, kontenjan sayısı kadar da 

yedek aday belirlenir ve ilan edilir. 

 

Sonuç: 

Yatay geçiş başvuru sonuçları ve kayıt tarihleri ilgili birimin internet sayfasında duyurulur. 

 

Birim İletişim Bilgileri için tıklayınız 

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

