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2019 – 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ön Lisans Programları Yatay Geçiş 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 20.01.2020 24.01.2020 27.01.2020 29.01.2020 31.01.2020 03.02.2020 05.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 

 

 

TÜRKİYE’DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ÜNİVERSİTEMİZE YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ 
 

Başvuru Koşulları: 
 

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, 

ç) 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, 

d) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarına başvuracak adayın “2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu” 

    nun 38 inci koşulunu sağlaması gerekmektedir. 

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 

 

a) Dilekçe 

b) Öğrenci Belgesi 

c) Not Çizelgesi (Öğrenim süresi içinde alınan derslerin; isim, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı belge) 

ç) Not çizelgesinde belirtilen derslerin içerikleri 
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d) Disiplin cezası almadığına dair belge 

e) Öğretim planının onaylı örneği 

f) ÖSYS/YKS Sonuç Belgesi (Yükseköğretim programına yerleştirildiği yıla ait sonuç belgesi) 

g) Torbalı Meslek Yüksekokulu Sondaj Teknolojisi programı ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri programları için; tam 

    teşekküllü resmî bir hastaneden veya Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinden alınmış eğitim süresince ve daha 

    sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu. 

ğ) Efes Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına yerleşen adaylar için, 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 

    alınan heyet raporu (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.). 

h) Efes Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına yerleşen adaylar için, havalimanı giriş kartı almasına engel 

    oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına dair belge. 

 

Değerlendirme: 

 

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

başvuruları reddedilir. Yatay geçiş başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin sıralamaya alınabilmeleri için YGSP’nin en az 2,5 olması gerekir. Yatay 

Geçiş Sıralama Puanına (YGSP) göre en yüksek puandan başlamak üzere kontenjan dâhilinde yerleştirme yapılır. YGSP’nin eşit olması halinde 

ÖSYS/YKS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Ayrıca, kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenir ve ilan edilir.  

  

 Yatay Geçiş Sıralama Puanı (YGSP) hesaplama 

 

Önemli!  

1) Diğer yükseköğretim kurumlarına yurtdışı öğrenci kabul sınavı (YÖS) sonucuna göre yerleşen öğrenciler yatay geçiş yapamaz. 

2) Başvurunun değerlendirmeye alınması için gerekli belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Belgeleri eksik olan 

adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

3) Yatay geçiş için yukarıda belirtilen belgelerin aslı veya onaylı sureti ile birlikte başvuru yapılır. 

4) Yatay geçiş müracaatları ilgili meslek yüksekokulu müdürlüklerine yapılacaktır. 
5) Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili birime elden ya da posta ile yapılır. Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, 

imzanın ilgiliye veya yasal temsilcisine ait olduğunun noterlikçe veya başvuru yurt dışından yapılıyorsa Türkiye Cumhuriyetinin yurt dışı 

temsilciliklerinin yetkili birimlerince onaylanması gerekir. Tutukluluk ve hükümlülük hallerinde resmi makamlardan alınan üst yazı ekinde 

gönderilen başvurular için ayrıca imza onayı gerekmez. Posta nedeni ile geciken başvurular işleme alınmaz. Koşulları sağlamayanlara veya 

eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlara ayrıca bir bildirim yapılmaz. 

6) Yatay geçiş sonuçları ilgili meslek yüksekokulunun web sayfasından ilan edilir. 

 

http://debis.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=21332
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YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ÜNİVERSİTEMİZE 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) 2019-2020 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) 2019-2020 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 

gibi programlar için 2019-YKS’ye girmesi ve ilgili program için aranan başarı sırasını sağlaması, 

b) Başarı sırası aranmayan programlar için 2019-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 2019-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) 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları ön lisans eğitimlerini saydırarak yurt dışındaki 

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

öğrencilerin de 2. maddede yer alan şartları sağlaması gerekmektedir. 

4) 2019-2020 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) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak T.C. uyruklu öğrencilerin de 

yukarıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir. 

  

 Ayrıca, Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından KKTC’deki üniversitelere yatay geçiş yapan TC uyruklu öğrenciler, yatay geçiş yaptığı 

üniversitede en az iki yıl öğrenimine devam etmiş olmaları şartıyla Türkiye’ deki üniversitelere yatay geçiş yapabilir. 
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 KKTC’deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören üçüncü ülke vatandaşı öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş  

yapabilmesi için en az iki yıl KKTC’de kayıt yaptırdığı üniversitede öğrenim görmüş olma koşulu aranır. 

 

Başvuru Koşulları: 

 

a) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınmış bir yurt dışı yükseköğretim kurumunda öğrenim görüyor olması, 

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

     başarmış olması, 

c) Öğrencinin disiplin cezası almamış olması, 

ç) 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) veya ilgili birim yetkili kurullarınca eşdeğer kabul edilen genel not ortalamasına sahip 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) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarına başvuracak adayların “2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 

    Kılavuzu” nun 38 inci koşulunu sağlamaları gerekmektedir. 

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 

 

a) Dilekçe 

b) Öğrenci Belgesi 

c) Not Çizelgesi (Öğrenim süresi içinde alınan derslerin; isim, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı belge) 

ç) Not çizelgesinde belirtilen derslerin içerikleri 

d) Disiplin cezası almadığına dair belge 

e) Öğretim planının onaylı örneği 

f) YKS sonuç belgesi veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen sınavlara ilişkin sonuç belgesi 

g) Torbalı Meslek Yüksekokulu Sondaj Teknolojisi programı ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri programları için; tam 

    teşekküllü resmî bir hastaneden veya Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinden alınmış eğitim süresince ve daha 

    sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu. 

ğ) Efes Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına yerleşen adaylar için, 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 

    alınan heyet raporu (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.). 

h) Efes Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına yerleşen adaylar için, havalimanı giriş kartı almasına engel 

    oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına dair belge. 
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Değerlendirme: 

 

 Yurt dışından yatay geçişte (KKTC dahil) yatay geçiş sıralama puanı (YGSP) hesaplanmaz. Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları 

başarı oranlarına göre ve eşdeğer programlar içinde sıralamaya tabi tutulur. En yüksek başarı notundan başlamak üzere kontenjan dahilinde 

yerleştirme yapılır. Not ortalamasının eşit olması halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilir. Ayrıca, kontenjan sayısı kadar da yedek aday 

belirlenir ve ilan edilir.  

 

 

Önemli! 

1) Başvurunun değerlendirmeye alınması için yatay geçiş duyurusunda belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. 

Belgeleri eksik olan adayları başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

2) Yatay geçiş için yukarıda belirtilen belgelerin aslı veya onaylı sureti ile birlikte başvuru yapılır. 

3) Yatay geçiş müracaatları ilgili meslek yüksekokulu müdürlüklerine yapılacaktır. 

4) Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili birime elden ya da posta ile yapılır. Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, 

imzanın ilgiliye veya yasal temsilcisine ait olduğunun noterlikçe veya başvuru yurt dışından yapılıyorsa Türkiye Cumhuriyetinin yurt dışı 

temsilciliklerinin yetkili birimlerince onaylanması gerekir. Tutukluluk ve hükümlülük hallerinde resmi makamlardan alınan üst yazı ekinde 

gönderilen başvurular için ayrıca imza onayı gerekmez. Posta nedeni ile geciken başvurular işleme alınmaz. Koşulları sağlamayanlara veya 

eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlara ayrıca bir bildirim yapılmaz.  

5) Yatay geçiş sonuçları ilgili meslek yüksekokulunun web sayfasından ilan edilir. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Not: 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ön lisans yatay geçiş kontenjanları ile takvimi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 

henüz ilan edilmemiş olup kontenjanlarda ve takvimde değişiklik olması halinde ilanımızda güncelleme yapılacaktır. 

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://saglikhmyo.deu.edu.tr  

Torbalı Meslek Yüksekokulu  http://torbali.deu.edu.tr 

http://bergamamyo.deu.edu.tr/
http://efesmyo.deu.edu.tr/
http://imyo.deu.edu.tr/
http://saglikhmyo.deu.edu.tr/
http://torbali.deu.edu.tr/

