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T.C. 
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

2017–2018 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ön Lisans Programları Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi 

BİRİM ADI 
Başvuru Tarihi  Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi 
Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi 

 Başlangıç  Bitiş  Başlangıç  Bitiş   Başlangıç   Bitiş   Başlangıç  Bitiş 

TÜM MESLEK YÜKSEKOKULLARI 15.01.2018 19.01.2018 22.01.2018 24.01.2018 26.01.2018 29.01.2018 31.01.2018 01.02.2018 02.02.2018 

Başvuru Şartları: 

a) Öğrencinin kayıt dondurma hariç kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki öğretim planındaki tüm dersleri, uygulamaları ve stajları
alarak başarmış olması,

b) Öğrencinin disiplin cezası almamış olması,
c) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş), 4.00

(dört) üzerinden en az 2.00 (iki) ve yatay geçiş sıralama puanının en az 2.50 olması,
d) Açık veya uzaktan eğitimden örgün öğretime geçiş için genel not ortalaması 100 (yüz) üzerinden en az 80 (seksen), 4.00 (dört) üzerinden

en az 3.00 (üç) olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği bölümün diploma programının o yıldaki
taban puanına eşit veya yüksek olması,

e) Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarına başvuracak adayların “2017 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzu” nun 38 inci koşulunu sağlamaları, ayrıca İlk ve Acil Yardım programına başvuracak adayların kılavuzun 233
üncü koşulunu sağlamaları,

gerekmektedir. 
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Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 
 

a) Öğrenci Belgesi 
b) Not Çizelgesi (Öğrenim süresi içinde alınan derslerin; isim, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı belge) 
c) ÖSYS Sonuç Belgesi (Yükseköğretim programına yerleştirildiği yıla ait sonuç belgesi) 
d) Not çizelgesinde belirtilen derslerin içerikleri 
e) Kurumlarda uygulanmakta olan öğretim planının onaylı örneği 
f) Disiplin cezası almadığına dair belge 
g) Dilekçe 
h) Torbalı Meslek Yüksekokulu Sondaj Teknolojisi programı ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım ve Odyometri 

programlarını kazanan adaylar için tam teşekküllü resmi bir hastaneden veya Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma 
Hastanesinden alınmış sağlık raporu. 

 
Değerlendirme: 
 
 Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde, ilgili birim tarafından değerlendirmeye tabi tutulur. Koşulları sağlamayan adayların 
başvuruları reddedilir. 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. Yatay geçiş başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin sıralamaya alınabilmeleri 
için YGSP’nin en az 2,5 olması gerekir. YGSP’nin eşit olması halinde ÖSYS puanı yüksek olan adaya, YGSP hesaplanmadığı durumlarda ise 
not ortalamasının eşit olması halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilir. 
 
Not:  

1) Yatay geçiş müracaatları ilgili meslek yüksekokulu müdürlüklerine yapılacaktır. 
2) Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili birime elden ya da posta ile yapılır. Posta nedeni ile geciken başvurular işleme 

alınmaz. Koşulları sağlamayanlara veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlara ayrıca bir bildirim yapılmaz. 
3) Yatay geçiş sonuçları ilgili meslek yüksekokulunun web sayfasından ilan edilir. 

 
Meslek Yüksekokullarımızın duyuruları, adres ve irtibat bilgileri için ziyaret edebileceğiniz web sayfaları: 

 
 Bergama Meslek Yüksekokulu http://bergamamyo.deu.edu.tr/ 

Efes Meslek Yüksekokulu http://efesmyo.deu.edu.tr 
İzmir Meslek Yüksekokulu http://imyo.deu.edu.tr/ 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu http://webb.deu.edu.tr/shmyo/ 
Torbalı Meslek Yüksekokulu  http://torbali.deu.edu.tr 


