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* 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. 

 

Yurt Dışı Yatay Geçiş İşlemlerinde; 

 2013 ve 2014 Yıllarında Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarına Kayıt Yaptıran 

Öğrenciler İçin Aranacak Şartlar: 

 

 Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Üniversitemize yatay geçiş başvurularında 

ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında 

öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan 

türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla 

puan almaları şartı aranacaktır. 

 

MUADİL BELGELER 

SAT 1 Minimum 1000 puan 

ACT Minimum 21 puan 

Abitur  

Fransız Bakaloryası  

GCE A Level Sertifikası Minimum 2 ders 

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB)  

Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)  

İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)  

http://ydy.deu.edu.tr/
http://ilahiyat.deu.edu.tr/


2015 Yılında Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin 

Aranacak Şartlar: 

 

Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Üniversitemize yatay geçiş başvurularında 

ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında 

öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan 

türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla 

puan almaları şartı aranacaktır. 

 

MUADİL BELGELER 

SAT 1 En az 1000 puan 

ACT En az 21 puan 

Abitur En az 4 puan 

Fransız Bakaloryası Diploma notu en az 12 

GCE A Level Sertifikası En az 2 dersten 

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) En az 28 

Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) En az 2 

İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) En az 70 

 

2016 Yılında Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin 

Aranacak Şartlar: 

 

Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking 

Academic Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by 

Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 içerisine 

giren ve tanınan üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim 

alan öğrencilerin, 2016-2017 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitime başlayacakları yıl ÖSYM 

tarafından yapılan YGS ve LYS’ye girmeleri; tıp doktorluğu alanında sıralamada ilk 40 bin, hukuk 

alanında ilk 150 bin, mimarlık alanında ilk 200 bin ve mühendislik alanında ilk 240 bin içinde yer 

almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer alan diğer alanlarda en az Türkiye’deki ilgili programlara yerleşen 

en son öğrencinin almış olduğu puanı almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer almayan diğer alanlarda 

eğitim alacakların ise ön lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 150 puan, lisans 

programları için herhangi bir puan türünde en az 180 puan almaları; özel yetenek sınavı gerektiren 

programlara başvurabilmek için 2016-YGS’ye girip, 2016-YGS puanlarının herhangi birinden en az 

150 puan almaları gerekmektedir. İlk 500 dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim 

kurumlarında eğitim alan öğrencilerden, YGS ve LYS puanlarına sahip olmadıkları durumlarda 

aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. 

 

MUADİL BELGELER 

SAT 1 En az 1000 puan 

ACT En az 21 puan 

Abitur En az 4 puan 

Fransız Bakaloryası Diploma notu en az 12 

GCE A Level Sertifikası En az 2 dersten 

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) En az 28 

Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) En çok 2 

İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) En az 70 

 

 



2017 Yılında Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin 

Aranacak Şartlar: 

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca; TC uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişleri ile ilgili olarak; 

 

1. 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrencilerin, 

a) İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, 

Öğretmenlik vb. ) programlar için belirlenen başarı sırasının aranmasına, 

b) Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla 

geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi 

yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer 

üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması 

gerektiğine, 

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından YGS ve LYS taban puanları için kabul edilen eşdeğer 

sınav puanlarına sahip olanların da (a) ve (b) maddelerindeki şartları sağlaması 

gerektiğine, 

2. 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren QS ile Times 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 yapabilmesine, ön lisans 

programlarında ise üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilmesine, 

3. TC uyruklu olup ortaöğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler 

ile yabancı uyruklu öğrencilerden yukarıdaki şartların aranmamasına karar verilmiştir. 

 

 2018 Yılında Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin 

Aranacak Şartlar: 

 

 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. 2018-2019 eğitim öğretim döneminden önce yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt 

yaptıran öğrencilerin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki 

ÖSYS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir. 

2. 2018-2019 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 2018-YKS’ye 

girmesi ve ilgili program için aranan başarı sırasını sağlaması, 

b) Başarı sırası aranmayan programlar için 2018-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 2018-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. 2018-2019 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. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde QS ile 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. 

 

2019 Yılında Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin 

Aranacak Şartlar: 

 

 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, önlisans 

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. 

 

 Yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu 

yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzlarında yer alan, dünya üniversiteleri 

sıralamalarında (Academic Ranking of World University, QS World 

University Rankings, Times Higher Education World University 

Rankings) “ilk 500’e giren” ibaresi bu yıla mahsus olmak üzere, yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşlarına (Yükseköğretim Kurulu tarafından 

tanınan KKTC'deki üniversitelerde öğrenim görenler hariç) “ilk 

1000’e giren” olarak uygulanacak ve bu durumdaki Türkiye 

Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler her sınıfa başvuru yapılabilecektir. 
 

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) Kayıtlı olunan programda hazırlık sınıfı hariç en az iki yarıyılı tamamlamış olmak. (K.K.T.C. hariç 

yurt dışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için bu şart 

aranmayacaktır.) 

d) Kayıt dondurma hariç kayıtlı olunan yükseköğretim kurumundaki öğretim planındaki tüm dersleri, 

uygulamaları ve stajları alarak başarmış olmak. (K.K.T.C. hariç yurt dışında öğrenim gören Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerden 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenim görmekte olduğu 

sınıfı için bu şart aranmayacaktır.) 

e) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen sınavlara (ÖSYS/YKS veya muadil sınav) ait 

sonuç belgesine sahip olmak. 

f) 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) genel not ortalamasına sahip olmak. (K.K.T.C. hariç yurt dışında 

öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerden 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 

öğrenim görmekte olduğu sınıf özelinde 100 üzerinden 60 not ortalamasını sağlayamayanlar için 

bu şart aranmayacaktır.) 

g) Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak. 



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 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 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 Academic Ranking of World University, QS World University 

Rankings, Times Higher Education World University Rankings dünya üniversiteleri sıralama 

kuruluşlarından herhangi birinde ilk 1000’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. 

 

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 
 

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


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) 

 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) 

 

 

 

 



Başvuru ve Değerlendirmeye İlişkin Özel Hususlar: 

 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 27.05.2020 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca 

2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için geçerli olmak üzere yurt dışında öğrenim gören 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerden; 

 

a) İlgili kararın 5 inci maddesi uyarınca, hazırlık sınıfından 1 inci sınıfa geçiş yapacak 

öğrencilerin başvurularının aşağıdaki öncelik sırasına göre değerlendirilecektir. 

1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları tarafından 

yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000’de yer alan üniversitelerin 

programlarında öğrenim görenler, (Kontenjandan fazla başvuru olması halinde öğrencinin 

akademik başarısına göre değerlendirilecektir.) 

2. ÖSYS veya YKS asgari puanına sahip olanlar, 

3. ÖSYS veya YKS’ye muadil sınav belgelerine sahip olanlar, 

4. 1, 2 ve 3. koşulun oluşmaması halinde ortaöğretim başarı durumuna göre, 

b) İlgili kararın 6 ncı maddesinin uygulanmasında 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenim 

görmekte olduğu sınıf özelinde 100 üzerinden 60 not ortalamasını sağlayamayan aşağıda 

belirtilen öğrencilerin başvurularının kabul edilecektir. 

1. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk defa hazırlık sınıfı ve 1 inci sınıf okuyan öğrenciler, 

2. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ara sınıf ve son sınıfta öğrenim gören öğrenciler (Bu 

durumdaki öğrencilerin 2019-2020 eğitim-öğretim yılından önceki genel not 

ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması gerekir), 

 

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

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

Diğer Hususlar: 

1. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS/YKS 

kılavuzlarında yer alan, dünya üniversiteleri sıralamalarında “ilk 500’e giren” ibaresinin bu yıla 

mahsus olmak üzere, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşları (Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan KKTC'deki 

üniversitelerde öğrenim görenler hariç) “ilk 1000’e giren” olarak uygulanacaktır. 

2. T.C. Uyruklu Öğrencilerin Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Yurt İçindeki 

Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş İşlemlerinde adayların, yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yer alan şartları 

sağlamaları gerekir. 

3. 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. 

4. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre öğrenci kabul edilen programlara yatay geçiş başvurusunda 

bulunan 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. 

5. Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte kısmen veya tamamen yabancı dille 

eğitim yapılan programlar için adayların yabancı dil şartını taşıması gerekir. 

https://www.yok.gov.tr/Ogrenci/kuresel-salgin-dolayisiyla-yurt-icindeki-yuksekogretim-kurumlarina-yatay-gecis-kosullari
https://www.yok.gov.tr/Ogrenci/kuresel-salgin-dolayisiyla-yurt-icindeki-yuksekogretim-kurumlarina-yatay-gecis-kosullari
https://oyp.yok.gov.tr/esdegerlikler


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

7. Birinci öğretim programlarından ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. 

Ancak, ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim 

ücretini öder. 

 

2020-2021 eğitim öğretim yılı öğrenim ücretleri için tıklayınız 

 

8. 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. 

 

 

Sonuç: 

Yatay geçiş başvuru sonuçları ilgili birimin internet sayfasında duyurulur. 

 

Birim İletişim Bilgileri için tıklayınız 

http://ogrenci.deu.edu.tr/images/Ogrenim_Ucretleri.pdf
http://ogrenci.deu.edu.tr/images/Birim_Iletisim_Bilgileri.pdf

