
 

 

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE (Ek Madde-1 Kapsamında) YATAY GEÇİŞ 

BAŞVURU ŞARTLARI ve GEREKLİ BELGELER 

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. Daha evvel yatay geçiş yapılmadığına dair belge. (Öğrenci belgesi veya transkript üzerinde halen kayıtlı olunan 
okula giriş/kayıt şekli belirtiliyorsa yatay geçiş yapılmadığına dair ayrıca bir belge istenmemektedir) 

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. 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.  

Birden fazla bölüme veya bir bölümün hem örgün hem de ikinci öğretim programına başvuru yapılabilir. Ancak 
başvurulan her bir bölüm/program için ayrı başvuru formları düzenlenmeli ve her bir form için ayrı ayrı ekler 
(kopya olmayan, asıl evraklar) eklenmelidir. Aynı form ve ekleriyle, birden fazla bölüme başvuru yapılması halinde 
ilgili başvuru sadece tek bir bölüme (soldan sağa ve/veya yukarıdan aşağıya ilk olarak yazılan bölüme) yapılmış olarak 
değerlendirilecektir. 

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 dönüş yapılmaksızın ilgili başvuru 
geçersiz sayılacaktır. 

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.  

Fakültemiz’de hazırlık sınıfının zorunlu olduğu bölümlere merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmak isteyen 
tüm öğrencilerin (kendi okullarında hazırlık eğitimi almış olsalar dahi) başvuru sonucunu beklemeksizin 06.09.2017 
tarihinde  Yabancı Diller Yüksekokulu’nda (24 Sokak No:2 Dokuzçeşmeler Buca - İZMİR) yapılacak olan Yabancı Dil 
Muafiyet Sınavı’na katılması zorunludur. Başlama saati 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 olacaklardır. 

Başvuru başlama tarihi  : 01 Ağustos 2017 - Saat 10:00 

Başvurular için son tarih  : 15 Ağustos 2017 - Saat 17:00 

Sonuçların açıklanması  : 10 Eylül 2017 tarihine kadar. 

Kayıtların yapılacağı tarih  : Sonuçlar açıklandığı gün ilan edilecektir. (Kayıtlar en geç 15 Eylül’de tamamlanacaktır) 

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) 
 

Ek Madde-1 Kapsamında Yatay Geçiş Başvurusu Genel Şartları : 
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30571835/2017_Ek_Madde_1_uygulama_ilkeleri.pdf/34e11e51-eec4-4126-9000-13ca77281e56  

Üniversitemiz Bünyesindeki Bölümlerin Taban-Tavan Puanları 
http://ogrenci.deu.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=156&lang=tr 

http://edebiyat.deu.edu.tr/wp-content/uploads/Merkezi-Yerlestirme-Puani-ile-Yatay-Gecis-Basvuru-Formu-013-MYG-Rev220717.pdf
http://www.ydy.deu.edu.tr/
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30571835/2017_Ek_Madde_1_uygulama_ilkeleri.pdf/34e11e51-eec4-4126-9000-13ca77281e56
http://ogrenci.deu.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=156&lang=tr

