
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 BAHAR DÖNEMİ 

KURUMLARARASI ÖNLİSANS YATAY GEÇİŞ 
BAŞVURULARI 

(Not Ortalamasına Göre) (16 Ocak 2017 - 20 Ocak 2017) 

a)  Başvuru Yeri, Kontenjanlar ve Kayıt Tarihleri : 

1.  Başvuru Şekli ve Yeri: Başvurular posta yoluyla veya elden ilgili Meslek Yüksekokulu 

Müdürlüğüne yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

2.  Başvuru Tarihi: 16.01.2017 - 20.01.2017 

3.  Başvuru sonuçlarının ilanı: 03.02.2017 

4.  Asıl olarak yerleşenlerin kayıtları: 06.02.2017 - 10.02.2017 

b)  Başvuru İçin Gerekli Belgeler : 

1.  Adayın, yatay geçiş yapmak istediği programı belirtir dilekçe, 

2.  Transkript; başvuran adayın ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri, bu derslerden 

aldığı notları ve 4’lük sisteme göre genel not ortalamasını gösteren belge, (4’lük sisteme göre not 

ortalamasını getiremeyen adaylarda “Yükseköğretim Kurulu Dörtlük Sistemdeki Notların Yüzlük 

Not Sistemindeki Karşılıkları” tablosu kullanılır.) 

3.  Ders içeriklerini gösteren belge, 

4.  Yeni tarihli öğrenci belgesi, 

5.  Nüfus cüzdanı fotokopisi/Pasaport Fotokopisi 

6 ÖSYM Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı, 

7.  Disiplin cezası almadığına dair belge, 

8.  İkinci öğretimden birinci öğretime geçmek için başvuran adaylardan bulunduğu sınıfın ilk yüzde 

onuna girerek bir üst sınıfa geçtiğine ilişkin belge, 

9. Yabancı uyruklu öğrencilerin öğretime başlayabilmeleri için Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi 

 

c) Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Koşulları : 

1.  Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki (önlisans) eşdeğer diploma programları (isimleri 

aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit 

edilen diploma programları) arasında yapılır. 

2.  Hazırlık sınıfında, ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılında yatay geçiş 

yapılamaz. 

3.  Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma 



programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci 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. 

4.  Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş 

yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, 

öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya 

üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin 

diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. 

5.  Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere 

ait genel ortalanmasının 4 üzerinden en az 2,00 veya 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. 

6.  Genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,00 veya 100 üzerinden en az 60 olması koşulunu 

sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban 

puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuruda 

bulunan adayların başvurusu, genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,00 veya 100 üzerinden 60 

olması koşulunu sağlayan adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde 

değerlendirilir. 

7. Aynı birimin sadece bir örgün öğretim programına, varsa bununla birlikte ikinci öğretim programına 

da başvuru yapılabilir. 

8. Halen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olmayan, disiplin cezası alan veya 

yükseköğretim kurumlarından disiplin cezası ile çıkarılmış olanların yatay geçiş başvuruları kabul 

edilmez. Fakat, kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 

10. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış ve kontenjan belirlenmiş olması kaydıyla yurtdışındaki 

yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmak isteyen öğrencilerde de yurtiçi yatay geçiş koşulları 

aranır. 

10|. Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli 

olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve 

eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına 

eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma 

programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri yükseköğretim kurnmundaki diploma 

programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olması şartı ile kontenjan 

aranmaksızın nakledilebilirler. 

Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden , Türkiye’deki üniversitelere 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 en az 140 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır. 

-  SAT 1 (Minimum 1000 puan), 

-  ACT (Minimum 21 puan) 

-  Abitur 

-  Fransız Bakaloryası 

-  GCE A Level Sertifikası (Minumum 2 ders) 

-  Uluslar arası Bakalorya (International Baccalaureat IB) 

-  Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) 

-  İtalya Maturia Diploması (Diploma di Maturia) 

11. 



d) Başvuruların Değerlendirilmesi : 

1. Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi ilgili birim yönetim kurulunca oluşturulan komisyon yapar. 

Başvurular, adayların genel not ortalaması dikkate alınarak değerlendirilir, genel not ortalamasında 

eşitlik olması halinde adayın ÖSYM puanı dikkate alınarak, birim yönetim kurulunca karara 

bağlanır. 

 

 

c)İletişim Bilgileri: 

Başvuru hakkında her türlü bilgi kontenjan verilen ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nden istenebilir. Başvuruların 

başvuru süresi içerisinde ulaştırılması koşuluyla, başvuru yapılacak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen 

kurum adresine yapılması gerekmektedir. Başvurular posta yoluyla veya elden yapılabilir. Postadaki gecikmeler dikkate 

alınmaz.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Düzce Meslek Yüksekokulu Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uzunmustafa 

Mah. - DÜZCE 
Tel No: 0 (380) 524 0099 

Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu 
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 

Uzunmustafa Mah. - DÜZCE 
Tel No: 0 (380) 514 4892 

Çilimli Meslek Yüksekokulu 

Düzce Üniversitesi Çilimli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Çilimli - DÜZCE 

Tel No: 0 (380) 681 7312 

Cumayeri Meslek Yüksekokulu Düzce Üniversitesi Cumayeri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Cumayeri - 

DÜZCE 
Tel No: 0 (380) 735 5199 

 

Gümüşova Meslek 

Yüksekokulu 
Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Gümüşova - 

DÜZCE 

Tel No: 0 (380) 731 2045 

Gölyaka Meslek Yüksekokulu Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Gölyaka - 

DÜZCE 
Tel No: 0 (380) 711 3123 

Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Kaynaşlı - 

DÜZCE 
Tel No: 0 (380) 544 2811 

Akçakoca Meslek Yüksekokulu Düzce Üniversitesi Akçakoca MYO Müdürlüğü 
Akçakoca Yerleşkesi Akçakoca - DÜZCE 

Tel No: 0 (380) 61108420 
 

Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu 
Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 

Konuralp Yerleşkesi 81620 - DÜZCE 

Tel No: 0 (380) 542 1051 
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