
AKADEMİK ORTALAMAYLA YATAY GEÇİŞ 

BAŞVURU ŞARTLARI, GEREKLİ BELGELER ve KONTENJANLAR 

 
1. Başvuru formu (Forma ulaşmak için buraya tıklayınız) (Doldurulması gereken yerler dışına yazı yazmayınız) 
 
2. Onaylı not durum belgesi (Transkript) (Islak imzalı olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır) 

3. Öğrenci belgesi (Islak imzalı ve mühürlü veya elektronik imzalı) 

4. Y.G.S.P. (Yatay Geçiş Sıralama Puanı) puanının 2,50 veya üzerinde olduğunu gösterir sistem çıktısı. 

YGSP hesaplama linki : http://debis.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=21332 (hesaplama sonrası CTRL+P ile dikey sayfa çıktısı alınız) 

5. Disiplin cezası alınmadığına dair belge veya öğrenci belgesi ya da not durum belgesi üzerinde ibare.  

6. ÖSYM yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı. (Belge doğrulama kodu görünecek şekilde) 

7. Yurtdışı okullarda kayıtlı durumda olan adaylar için, adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunun YÖK 
tarafından tanındığına dair belge. 

8. İkinci öğretimden örgün öğretime geçiş yapmak isteyen öğrenciler için %10’a girildiğine dair belge. 

9 Öğrencinin halen kayıtlı olduğu bölümde/programda başarmış olduğu derslere ait içerikleri gösterir onaylı 
(ıslak imzalı ve mühürlü) belge veya sayfa altında internet adresinin görülebildiği internet çıktıları.  

 

 Yukarıda adı geçen tüm belgelerin asıl olması gerekmektedir. (Fotokopi, faks veya elektronik posta 
çıktısı şeklindeki belgeler geçersiz sayılacaktır) Herhangi bir belgenin eksik olması halinde geri bildirim 
yapılmaksızın ilgili başvuru geçersiz sayılacaktır. 

 Akademik ortalamayla yatay geçiş birden fazla bölüme veya bir bölümün hem örgün hem de ikinci 
öğretim programına başvuru yapılamaz.  

 Fakültemiz’de hazırlık sınıfının zorunlu olduğu bölümlere yatay geçiş yapmak isteyen tüm öğrencilerin 
(kendi okullarında hazırlık eğitimi almış olsalar dahi) 22 Temmuz 2017 tarihinde  Yabancı Diller 
Yüksekokulu’nda (24 Sokak No:2 Dokuzçeşmeler Buca/İZMİR) yapılacak olan Yabancı Dil Muafiyet Sınavı’na 
katılması zorunludur. Başlama saati ve sınav yeri Yabancı Diller Yüksekokulu ( www.ydy.deu.edu.tr ) tarafından 
ilan edilecek olan bu sınavdan geçer not alan öğrenciler kayıt yaptıracakları bölümün, kabul edildikleri 
sınıfından öğrenimlerine devam edecek olup, geçer not alamayan öğrenciler bir yıl hazırlık sınıfı öğrencisi 
olarak öğrenim göreceklerdir. 

 İstenen tüm belgeler eksiksiz ve sayılan şartları sağlıyor olmak kaydıyla, posta ve/veya kargo aracılığıyla 
yapılan başvurular da değerlendirmeye alınacaktır. Posta ve/veya kargo aracılığıyla yapılan başvurularda, 
evrakların Fakültemize ulaşıp ulaşmadığı, evrakların geçerli ve eksiksiz olması, posta ve/veya kargoda 
oluşabilecek gecikmeler başvuruda bulunan öğrencinin sorumluluğunda olup belge eksiği bulunan veya 
gecikmiş başvurular (Başvuru son tarihi mesai bitimine kadar Fakültemize teslim edilmeyen) kesinlikle dikkate 
alınmayacaktır.  

 

Posta/kargo yoluyla başvurular için adres :  

Adatepe Mah. Doğuş Cad. No: 207/M 

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Evrak Kayıt Bürosu 2. Kat D-201 

Tınaztepe Yerleşkesi 35390 BUCA – İZMİR  (Ulusal Adres Kodu: 1297984856) 
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http://edebiyat.deu.edu.tr/wp-content/uploads/Akademik-Yatay-Gecis-Basvuru-Formu-014-AYG-Rev110717.pdf
http://debis.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=21332
http://www.ydy.deu.edu.tr/


 

 

Başvuru başlama tarihi  : 10 Temmuz 2017 - Saat 10:00 

Başvurular için son tarih  : 21 Temmuz 2017 - Saat 17:00 

Sonuçların açıklanması  : 28 Temmuz 2017 

Asil adaylar için kayıt tarihi  : 31 Temmuz 2017 - 04 Ağustos 2017 

Yedek adaylar için kayıt tarihi  : 07 Ağustos 2017 - 11 Ağustos 2017 

 

Yatay Geçiş Genel Şartları 

http://www.deu.edu.tr/file/2017/07/2017-2018-Takvim-Kosullar-Gerekli-Belgeler-3.pdf 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisans Programları Yatay Geçiş Kontenjanları 

http://www.deu.edu.tr/file/2017/07/2017-2018-Lisans-Yatay-Gecis-Kontenjanlari-1.pdf 

Yurt Dışı Yatay Geçiş Şartları 

http://www.deu.edu.tr/file/2017/07/Yurt-Disindan-Yatay-Gecis-Sartlari.pdf 
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