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T.C. 

DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLARDA  

KURUMLARARASI YURTİÇİNDEN VE YURTDIŞINDAN 

 YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI 

 

 

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 

Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik hükümleri gereği Üniversitemize 2022-2023 eğitim-öğretim yılında yatay geçişle 

kabul edilecek öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve bu amaçla 

açılan kontenjanlar aşağıda gösterilmiştir. 

 

Üniversitemize yapılacak yatay geçiş başvuruları şahsen veya online olarak yapılacaktır.  

 

BAŞVURU TARİHİ: 

Tüm bölümler için 18 Temmuz-12 Ağustos 2022 

tarihleri arası mesai saati sonuna kadardır. 

 

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 

Tüm bölümler için 22 Ağustos 2022 

 

KAYIT TARİHİ: 

Asıl öğrenci kaydı 24-31 Ağustos 2022 

Yedek öğrenci kaydı 01 Eylül-5 Eylül 2022 

 

KOŞULLAR : 

 

Yurt İçi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları: 

 
1-Kurumlararası yatay geçiş 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 

Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik hükümlerine göre aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. Eşdeğer 

diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en 

az % 80’i aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını ifade eder. 

  

2-Ön Lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, Lisans diploma 

programlarının ilk sınıfı ile son sınıfına yatay geçiş yapılamaz. 

 

3-Yabancı dile yönelik hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler hazırlık sınıfı hariç ilave en az bir yıl 

okumuş olmalıdırlar. 

 

4-Kurumlararası yurt içi yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu 

dönemlere ait not ortalamalarının en az 100 üzerinden 60 (4’lük sistemde 2,29) olması, 

başvurduğu sınıfın alt sınıflarından başarısız dersi olmaması gereklidir.  

 

5-Demiroğlu Bilim Üniversitesinde açık veya uzaktan öğretim yapılmadığından açık veya 

uzaktan öğretim diploma programlarından yatay geçiş başvurusu kabul edilmez. 
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Yurt Dışı Yatay Geçiş Başvuru Koşulları: 

 
1-Demiroğlu Bilim Üniversitesine yurt dışı Üniversitelerden yapılan yatay geçiş 

başvurularında öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumunun ve 

eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak 

Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve eşdeğerliliğinin Üniversitemiz tarafından 

kabul edilmesi gerekir. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmayan ve eşdeğerliliği 

kurumumuzca kabul edilmeyen yurt dışı yükseköğretim kurumu programlarından gelenlerin 

yatay geçiş başvurusu değerlendirmeye alınmaz. 

 

2-Ön Lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, Lisans diploma 

programlarının ilk sınıfı ile son sınıfına yatay geçiş yapılamaz. 

 

3-Yabancı dile yönelik hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler hazırlık sınıfı hariç ilave en az bir yıl 

okumuş olmalıdırlar. 

 

4-Kurumlararası yurt dışı yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş 

olduğu dönemlere ait not ortalamalarının en az 100 üzerinden 60 (4’lük sistemde 2,29) 

olması, başvurduğu sınıfın alt sınıflarından başarısız dersi olmaması gereklidir. 

 

6-Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencinin, başarı durum belgelerinin doğruluğu 

Üniversitemiz tarafından ilgili Üniversite ve/veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

kanalıyla onaylatıldıktan sonra yatay geçiş başvurusu değerlendirmeye alınır. 

 

7- T.C. uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş 

başvurusunda bulunabilmeleri için ilgili yılın YKS Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzunda yer alan duyuruda açıklanan koşulları taşıması gerekmektedir 

şöyle ki; 

 

2014-2015 eğitim-öğretim yılı ve daha önceki yıllarda kayıt yaptırmış olanlar;  

 

a) Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin 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 almış olmaları veya Üniversitemiz tarafından belirlenmiş olan “Yurt 

Dışından Gelecek Öğrencilerin Seçiminde Dikkate Alınacak Uluslararası Başarı 

Sınavlarına Ait Alt Sınır Puanları” listesinde duyurulmuş olan puanları almış olmaları 

şartı aranır.  

 

2015-2016 ve daha sonraki eğitim-öğretim yıllarında kayıt yaptırmış olanlar; 

 

a) Başarı sıralaması şartı bulunan Tıp Fakültesine yatay geçişlerde yurt dışında öğrenime 

başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları 2015 ve 2016 yıllarında MF-3 puan türünde 

başarı sırası 35 bininci sırada, 2017 ve daha sonraki yıllarda kayıt yaptırmış olanlar ise 

başarı sırası 50 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının üstünde yerleştirme 

puanına sahip olmaları veya dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 içerisine giren ve 

tanınan üniversitelerden birinde kayıtlı olmaları şartı aranır. 

 

b) Başarı sıralaması şartı bulunmayan programlar için ise; yurt dışında öğrenime 

başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, en az Türkiye’deki ilgili programlara 

yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almaları gerekmektedir. 
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c) 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 

yapabilmeleri mümkündür. 

 

2021-2022 Eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptırmış olanlar, 

 

a) Öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin Yükseköğretim 

kurulunca esas alınan sıralama kuruluşlarının belirlediği dünya sıralamalarında ilk dört 

yüzlük dilim içerisinde yer alması ve dönem/sınıf başarı şartlarını taşıması, 

b) İlk dört yüzlük dilim dışında kalan bir üniversitede kayıtlı olunması halinde; 

1) Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanların, her halükarda merkezi yerleştirme 

sınavına girmiş ve kayıt yılı itibarıyla başarı sıralaması şartı aranan programın 

ilgili puan türünde başarı sıralaması şartını sağlamış olması, 

2) Ortaöğretiminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayanların, kayıt 

oldukları diploma programının, hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılını 

başarıyla geçmiş olması 

gerekir. 

 

b) Ortaöğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrencilerin ise 

Üniversitemiz “Yurt Dışından Gelecek Öğrencilerin Seçiminde Dikkate Alınacak Uluslararası 

Başarı Sınavlarına Ait Alt Sınır Puanları”na sahip olması 

 

gerekmektedir.  

  

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1- Başvurular, dilekçeyle(başvuru formu), Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na 

şahsen veya online olarak ilan edilen tarihler arasında yapılır. Dilekçede(başvuru formu) 

başvurulan öğretim programı belirtilir ve gerekli belgeler eklenir. Başvuru Formu için 

tıklayınız. 

 

2- Yurtdışından yapılan başvurularda adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan 

katalog, öğretim planları ve not değerlendirme sistemi ile ilgili belgelerin de eklenmesi 

gerekir. 

 

3- Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösterir ÖSYS Sonuç Belgesi(İnternet Çıktısı) 

(Yurtdışından başvurularda kayıtlı olunan üniversitenin ilk 500 (2021 ilk 400) içerisinde yer 

aldığını gösteren belge) 

3- Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alacağı;  

a) Öğrenci Belgesi(yurtdışından başvurularda kayıt tarihi belirtilmiş ve 

apostili yapılmış) 

b) Derslerden aldığı notları gösteren resmi öğrenim belgesinin (Transkript) 

aslı veya resmi onaylı fotokopisi(yurtdışından başvurularda eğitim-öğretim 

yılları ayrı ayrı görünen ve apostili yapılmış) 

c) Disiplin durumunu ve ayrılmasında sakınca olmadığını gösterir belge 

d) İzlediği bütün derslerin içerikleri(resmi onaylı) 

e) Emniyet Müdürlüğü’nden alınmış yurda giriş-çıkış kayıtları 

  

DEĞERLENDİRME: 

Başvurular, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 

Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği ilgili birimlerin yatay geçiş 

komisyonlarınca değerlendirilecektir. 

 

 

https://demiroglu.bilim.edu.tr/_uploads/images/vFsaukume0Kb9sc9gUxy.pdf
https://demiroglu.bilim.edu.tr/_uploads/images/vFsaukume0Kb9sc9gUxy.pdf
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2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI  KURUMLARARASI YATAY 

GEÇİŞ KONTENJANLARI 

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF 

 Yurtiçi Yurtdışı Yurtiçi Yurtdışı Yurtiçi Yurtdışı Yurtiçi Yurtdışı 

TIP FAKÜLTESİ 24 12 24 12 24 12 24 12 

FEN-EDEBİYAT FAK.         

Psikoloji 24 12 24 12 - -   

Moleküler Biyoloji ve Genetik 8 4 8 4 - -   

FLORENCE NİGHTİNGALE 

HAST.HEMŞİRELİK Y.O 

        

Hemşirelik 24 12 24 12 - -   

Hemşirelik (İngilizce) 16 8 16 8 - -   
SAĞLIK YÜKSEKOKULU         

Beslenme ve Diyetetik 16 8 16 8 - -   

Ebelik 16 8 16 8 - -   

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 16 8 16 8 - -   

Sağlık Yönetimi 16 8 16 8 - -   

SAĞLIK HİZMETLERİ 

MESLEK Y.O. 

        

Ameliyathane Hizmetleri 16 8       

Anestezi  24 12       

Anestezi (İ.Ö.) 16 8       

Diyaliz 16 8       

Fizyoterapi 16 8       

İlk ve Acil Yardım 24 12       

İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) 16 8       

Tıbbi Dokümantasyon ve 

Sekreterlik 

16 8       

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 16 8       

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 16 8       

 

Online yatay geçiş başvuru kılavuzu için tıklayınız. 

Online yatay geçiş başvurusu için aşağıdaki linki tıklayınız 

https://obs.demiroglu.bilim.edu.tr/Ogrenci/Ogr0722/Default.aspx?lang=tr-TR 

 

 

https://demiroglu.bilim.edu.tr/_uploads/images/t1cF631ioa4TzzADPN89.pdf
https://obs.demiroglu.bilim.edu.tr/Ogrenci/Ogr0722/Default.aspx?lang=tr-TR

