İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve “İstanbul
Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge”sine uygun olarak 2019-2020
öğretim yılı GÜZ yarıyılında kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilecektir. Başvuru şekli,
başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve değerlendirme takvimi, başvuru koşulları ve ayrılan kontenjanlar aşağıda
gösterilmiştir.

BAŞVURU:
1- Başvurular, 13-17 Ocak 2020 tarihleri arasında http://basvuru.istanbul.edu.tr adresi üzerinden
online olarak ve takibinde evrak teslimi olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

Online Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
2019-2020 öğretim yılı Bahar yarıyılında kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yoluyla öğrenci
kabul edilecek programlara başvuru işlemleri başvuru tarihleri içerisinde kesintisiz bir şekilde internet
üzerinden online olarak yapılacaktır.
Online başvuru 13-17 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak olup, aşağıda belirtilen evraklar ilgili birimlere
teslim edilmesi gerekmektedir. Online başvurusunu 17 Ocak 2020 saat 17:00’ye kadar aşağıda belirtilen
belgeleri ilgili birim öğrenci işleri bürosuna elden teslim etmeleri ya da posta, kurye v.b. ile ulaştırmaları
gerekmektedir. Posta, kurye v.b. yolla gönderilen belgelerin gecikmesi mazeret teşkil etmez. Posta, kurye v.b. yolla
gönderilen belgelerin 17 Ocak 2020 saat 17:00’ye kadar ilgili birime ulaşması adayların sorumluluğunda olup,
belirtilen saatten sonra ulaşan belgeler dikkate alınmaz.

Online Başvuru işlemine başlamadan önce aşağıdaki linklerden; kontenjanlar, başvuru koşulları ve
değerlendirme ölçütlerine ilişkin bilgileri dikkatle okuyunuz.
2- Belgelerin eksik olması durumunda yatay geçiş başvurusu değerlendirmeye alınmaz.
3- Başvuru sırasında verilen belgeler iade edilmez.
4- Belirtilen tarihler arasında başvurusunu veya kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.
5- Başvuru sonuçları ilgili birimin internet sayfasında ilan edilecektir.
GEREKLİ BELGELER: *
1- Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenim gördüğü yıla ait bütün dersleri gösterir
öğretim planı/müfredatı ve ders içerikleri
2- Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı
notları gösteren resmi lisans öğrenim belgesinin(Transkript) aslı veya resmi onaylı fotokopisi
3- Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösterir ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
3.a.- Önlisans Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında Ağırlıklı Ortaöğretim
Başarı Puanını (AOBP) gösterir Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
3.b.- Özel Yetenek Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında ayrılacağı
yükseköğretim kurumuna yerleştirilmesinde kullanılan Yerleştirmeye Esas Puanını gösterir resmi yazının
aslı
4- Öğrencinin, devlet hizmetinde bulunan anne veya babasının İstanbul'daki bir göreve tayini durumu varsa, bunu
kanıtlayan resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi ile öğrencinin nüfus cüzdanının resmi onaylı
fotokopisi.
5- İkinci öğretimden, birinci öğretime yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin, ayrılacağı yükseköğretim
kurumundan alacağı, yapılan başarı oranı sıralamasında ilk %10'u arasına girdiğine dair resmi belgenin aslı
veya resmi onaylı fotokopisi.
6- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
7- Öğrenci Belgesi
8- Yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair öğrenim gördüğü kurumdan alacağı belge (bu

belgenin başvuru esnasında teslimi zorunlu olmayıp, yatay geçişe hak kazanan öğrencilerin kayıt
esnasında söz konusu belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.)

9-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
10-Online Başvuru Formu

11-Üniversitemizin yabancı dil hazırlık öngören programlarına başvuracak adayların, İstanbul Üniversitesi
Yabancı Diller Bölümünün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmaları ya da ulusal veya
uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 70 puan veya muadili puan almış
olduklarını başvuru sırasında belgelemeleri. Yabancı dil muadili sınavlar için TIKLAYINIZ.
Zorunlu Hazırlık Öngören Programlar İçin TIKLAYINIZ.
*Belgeler yabancı dilde ise, noter onaylı Türkçe çevirisiyle birlikte verilecektir.

ÖNEMLİ NOT: Yükseköğretim Kurumlarında açılan Teknik Öğretmenler için Mühendislik Lisans
Tamamlama ile Sağlık alanında ön lisans diploması alanlar için açılan lisans Tamamlama Programlarına
Kayıtlı öğrencilerin Yüksek Öğretim Programlarına kayıt oldukları yıldaki açılmış olan lisans Tamamlama
Programları arasında söz konusu yönetmelik uyarınca Yatay Geçiş yapabileceklerine, ancak bu öğrencilerin
yatay geçiş işlemlerinde yerleştirmeye esas puanlarının ilgili lisans tamamlama programının taban puanına
eşit veya yüksek olması gerekmektedir.
***“İlgili yılda/dönemde yatay geçiş başvurusu kabul edilerek kayıt yaptıran ancak eğitim-öğretim dönemi
başlamadan önce yatay geçiş hakkından vazgeçen öğrencilerin yatay geçiş işlemleri iptal edilir. Bu öğrenciler
yatay geçiş yapmış öğrenci kabul edilmez ve yatay geçiş başvurusu yaptıkları yükseköğretim kurumuna geri
dönerler. Bu öğrenciler yatay geçiş kaydını iptal ettirdikleri yıl/dönemde başka bir yükseköğretim kurumuna
yatay geçiş hakkı elde etmeleri durumunda yatay geçiş yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler de bu madde
hükümlerine göre yükseköğretim öğrenci veri tabanına (YÖKSİS) işlenir.”
**** Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim

Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.”
https://oyp.yok.gov.tr/esdegerlikler
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ:
Başvuruların Başlangıcı
Başvurular İçin Son Gün
Zorunlu Hazırlık Sınıfı Öngörülen Bölümlere/Programlara
Başvuranların Yeterlilik Sınavı
Başvuruların Değerlendirilmesi için son gün

13.Ocak.2020 Saat 11.00
17.Ocak.2020 Saat 17.00
21 Ocak 2020 Saat: 10.00
24 Ocak 2020

Sonuçların Birim Panolarında ve İnternet Sayfasında İlanı

27 Ocak .2020

Kesin Kayıt
Yedeklerin Başvuru Tarihi
Yedek Listeden Kayıt Yaptırmak İçin Başvuruda Bulunup
Sıralama Sonucunda Yedekten Kayıt Hakkı Kazananların
Birim Panolarında ve İnternet Sayfasında İlanı
Yedekten Kayıt Hakkı Kazananların Kesin Kayıt Tarihi,

3-7 Şubat 2020
13-14 Şubat 2020
18 Şubat 2020
20-21 Şubat 2020

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans-Lisans Ayrıntılı Akademik Takvimi için TIKLAYINIZ.

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJANLARI:
Başvuru Koşulları
Kontenjanlar TIKLAYINIZ.
KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJANLARI:
Başvuru Koşulları
Kontenjanlar TIKLAYINIZ. (YÖK ilan ettikten sonra aktifleşecektir.)
DİPLOMA PROGRAMLARINA AİT TABAN PUANLAR TIKLAYINIZ.
DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DİPLOMA PROGRAMLARINA AİT TABAN
PUANLAR
2019 YILI İÇİN TIKLAYINIZ
2018 YILI İÇİN TIKLAYINIZ.
2017 YILI İÇİN TIKLAYINIZ.
2016 YILI İÇİN TIKLAYINIZ.
2015 YILI İÇİN TIKLAYINIZ.

FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARA AİT ADRES BİLGİLERİ İÇİN (TIKLAYINIZ)

