YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ
PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI
KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK EK MADDE-2
UYARINCA MISIR, SURİYE VE YEMEN’DEN YAPILABİLECEK YATAY GEÇİŞ BAŞVURU
KOŞULLARI, GEREKLİ BELGELER VE BAŞVURU TAKVİMİ

BAŞVURU YAPABİLECEK OLANLAR
-18/06/2014 tarihli ve 09/07/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu
toplantısında alınan kararlar uyarınca; 2014-2015 eğitim- öğretim döneminden
itibaren uygulanmak üzere, 2013-2014 eğitim öğretim döneminden önce Suriye ve
Mısır’da eğitime başlayan, Mısır ve Suriye’den Yapılabilecek Yatay Geçiş
İşlemlerine İlişkin Esaslar İçin TIKLAYINIZ…
- 14/10/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar
uyarınca; Yemen'de çıkan olaylar nedeniyle eğitimine bu ülkede başlayan,
Yemen’den Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar İçin TIKLAYINIZ…
Ön lisans, lisans ve lisansüstü (tıpta uzmanlık ve diş hekimliğinde uzmanlık
programları hariç) düzeyde (hazırlık sınıfı dahil) eğitime başlayan Türk vatandaşı,
bu ülkelerin vatandaşı ile bu ülkelerdeki yabancı uyruklu öğrenciler, ülkemizdeki
yükseköğretim
kurumlarına
EK
MADDE-2
kapsamında
yatay
geçiş
yapabileceklerdir.
BAŞVURU KOŞULLARI
1- Öğrenciler, yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olması durumunda
birinci sınıf ve son sınıf dahil yatay geçiş yapabileceklerdir.
2- Yatay geçiş başvuruları, 2019 ÖSYS kontenjanının %5’i kadar kontenjan ayrılarak
değerlendirilecektir. Bölümde öğrencinin intibakının yapılacağı sınıf düzeyinde
öğrenci bulunmuyor ise o sınıf için yatay geçiş başvurusu alınmayacaktır.
3- Öğrencinin, yatay geçiş başvurusunda bulunabilmesi için bir yükseköğretim
kurumunda kayıtlı olması gerekir.
4- Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için kayıtlı bulunduğu programda,
tamamlamış olduğu dönemlere ait öğretim programında (müfredat) belirtilen
tüm dersleri almış ve başarmış olması zorunludur. Öğrencinin üst yarıyıllardan
aldığı derslerde başarı şartı aranmaz. Kayıtlı olduğu dönemlerde, öğretim
programında yer alan derslerin tümünü almamış olan veya herhangi bir dersten
başarısız olmuş olan öğrencinin başvurusu değerlendirmeye alınmaz.
5- Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait GANO’ sunun
4,00’lük sistemde en az 2,00, 100’lük sistemde en az 60 olması gerekir.
6- Yurtdışında yükseköğrenime başlayan öğrencilerin Üniversite programlarına
geçiş başvurusunda bulunabilmesi için ÖSYS puanına veya SAT puanına sahip
olmaları gerekir. Adayın ÖSYS puanının en az, vakıf üniversiteleri hariç bir
yükseköğretim kurumunun birinci veya ikinci öğretim diploma programına ÖSYM

tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanına
eşit olması; SAT puanının ise Minimum 1000 puan olması gerekir.
*Hazırlık sınıfında GANO oluşmadığı için bu durumdaki öğrenciler ÖSYS puan şartını
sağlamaları gerekir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1- Öğrenci belgesinin Aslı
2- Not dökümü / Not Durum Çizelgesinin aslı
3- ÖSYS sonucunda yerleşmiş ise yerleştirme sonuç belgesi veya SAT sınav belgesi
4- Öğrencinin kayıtlı olduğu programda aldığı onaylı ders içerikleri
5- Nüfus cüzdanı ve Pasaport fotokopisi
Not: Değerlendirme yapılabilmesi için Türkçe dışındaki evrakların mutlaka Noter
onaylı Türkçe'ye çevrilmiş olması zorunludur.
BAŞVURU YERİ, BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KESİN KAYIT TARİHLERİ
Başvuru Tarihleri: 11-13 Eylül 2019
Yatay Geçiş Değerlendirme Tarihleri: 16-18 Eylül 2019
Başvuru Sonuçlarının İlan Tarihi: 20 Eylül 2019
Kesin Kayıt Tarihleri: 23-25 Eylül 2019
Başvuru Yeri: Başvurular, istenen belgeler tamamlanmış olarak ilgili akademik
birimlere yapılacak olup eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
SONUÇLARIN İLANI VE KESİN KAYIT İŞLEMİ
Eğitim bilgileri ve belge kontrolü sonucunda kayıt hakkı kazanan adayların listesi
Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylar, kesin kayıtlarını
yapmak üzere gerekli belgeler ile belirtilen tarihlerde İlgili birimlere gelmeleri
gerekmektedir. Süresi içinde kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını
kaybederler.
KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1- Lise Diplomasının aslı
2- 29 yaşından büyük olan T.C. uyruklu erkek adayların "Askerlikle İlişkisi Yoktur"
belgesi.
3- ÖSYS sonucunda yerleşmiş ise yerleştirme sonuç belgesi veya SAT sınav belgesi
4- Nüfus cüzdanı ve Pasaport fotokopisi
Not: Değerlendirme yapılabilmesi için Türkçe dışındaki evrakların mutlaka Noter
onaylı Türkçe' ye çevrilmiş olması zorunludur.

