2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK MADDE-1 UYARINCA MERKEZİ
YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca
yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek
işlemlere ilişkin usul ve esaslar 08/01/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş
ve adı geçen yönetmeliğin Ek Madde 1'i dikkate alınarak, daha önce konuya ilişkin alınan Yükseköğretim Yürütme
Kurulu kararları yürürlükten kaldırılarak, bu tarihten sonra Ek Madde 1 uyarınca 2019-2020 eğitim-öğretim yılı
Güz yarıyılında Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) 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- Ön kayıtlar, 29 Temmuz-09 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://basvuru.istanbul.edu.tr/
adresinden on line olarak yapılacaktır.
Online Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
2019-2020 eğitim- öğretim yılı Güz yarıyılında Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) yatay geçiş
yoluyla kabul edilecek programlara başvuru işlemleri başvuru tarihleri içerisinde kesintisiz bir şekilde internet
üzerinden online olarak yapılacaktır.
Online Başvuru işlemine başlamadan önce aşağıdaki linklerden; kontenjanlar, başvuru koşulları ve
değerlendirme ölçütlerine ilişkin bilgileri dikkatle okuyunuz.
1- Kontenjanlara başvurular sadece online olarak yapılacak olup, online başvuru sırasında doldurulan
bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir. Başvuru Sırasında evrak teslim edilmeyecektir.
4- Belirtilen tarihler arasında başvurusunu yapmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.
5- Başvuru sonuçları ilgili birimin internet sayfasında ilan edilecektir.

Not: Başvurular sadece online yapılmakta olup, ayrıca başvuru için evrak teslimi yapılmayacaktır.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: *
1- Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenim gördüğü yıla ait bütün dersleri gösterir
öğretim planı/müfredatı ve ders içerikleri ve adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan aldığı

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 fotokopisi
3- Kayıtlı olduğu programa yerleştiği ilgili yıldaki bütün puan türlerinde alınan yerleştirme puanı ve
başarı sıralarını gösterir ayrıntılı ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
4- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
5- Öğrenci Belgesi
6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7- Online Başvuru Formu
8- Sekiz adet 4,5 x 6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla

tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
9- İkametgâhı ile ilgili beyanı (İkamet Beyanı Formu için TIKLAYINIZ. )
10- Geldiği Üniversiteye ait eski öğrenci kimlik kartı
11-Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge (Kayıtlı oldukları Yükseköğretim
Kurumundan alınması gerekir)

NOTLAR
* Lisans Tamamlama Programlarına Yatay Geçiş ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için
TIKLAYINIZ.
* Askeri Okullardan İlişiği kesilen veya öğrenimi devam eden öğrenciler Ek Madde 1 uygulama esasları
kapsamında yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Kararı için
TIKLAYINIZ.
*Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek Madde 1) kapsamında öğrencilerin, tamamen veya kısmen
yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay
geçişi için, daha önce eğitim gördüğü Devlet Üniversitesinde zorunlu hazırlık sınıfını başarmış olmak
(okuyarak başarmış veya muaf olmuş olmak); hazırlık sınıfı okumayanların ise İstanbul Üniversitesi Yabancı
Diller Yüksekokulunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan veya muadili puanı almış olması ve
başvuru sırasında belgelemesi gerekir.
Sınavda başarısız oldukları veya sınava girmedikleri takdirde bu öğrencilerin daha önce geldiği üniversitede
aldığı hazırlık eğitimi var ise bu eğitim süresi dahil en fazla 4 yarıyıl hazırlık okuma hakkı vardır. Bu sürenin
tamamını daha önce eğitim gördüğü üniversitede tamamlayarak başarısız olmuş öğrencinin üniversitemizde
hazırlık okuma hakkı yoktur
Yabancı dil muadili sınavlar için TIKLAYINIZ.
Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretimde Uyulacak Esaslar Hakkında Yönergesi
İçin TIKLAYINIZ.
* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Uygulama Esasları'nın 19.
Maddesi “Hazırlık sınıfında başarısız olan ve halen yükseköğretim programında kayıtlı olan
öğrencilerin de söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde diğer yükseköğretim
kurumlarının programlarına başvuru yapabileceklerine, ancak öğretim dili yabancı dil olan
programlarda öğrencilerin tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamayacağına, öğretim dili yabancı dil olan
programlara başvuran öğrencilerin başvurdukları yükseköğretim kurumunun yabancı dil muafiyeti
için aradığı TOEFL vb. belgelere sahip olması veya yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil
sınavından başarılı olması gerektiğine, yabancı dil şartını sağlayamayan öğrencilerin sadece öğretim
dili Türkçe programlara başvuru yapabileceklerine, öğretim dili yabancı dil olan programların hazırlık
sınıfında başarısız olan öğrencilerin kayıtlarının silinmesi durumunda ise şartları sağlamaları halinde
Ölçme, Seçme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim
kurumlarında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilerin, öğretim
dili Türkçe olan programlara yerleştirilmelerine ilişkin esaslardan yararlanabileceklerine”,
ZORUNLU HAZIRLIK ÖNGÖREN PROGRAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

*İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Örgün) ve İlahiyat İkinci Öğretim programlarında 26 Ağustos
2019 tarihinde, Saat; 14:00, İlahiyat Fakültesinde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınavı yapılacaktır.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ:
Başvuru Tarihi

29 Temmuz 2019 saat 11.009 Ağustos 2019 saat 17.00

Zorunlu Hazırlık Sınıfı Öngörülen Bölümlere/Programlara
Başvuranların Yeterlilik Sınavı

27 Ağustos 2019 saat:10:00
(Yer: Yabancı Diller Bölümü)

Başvuruların Değerlendirilmesi için son gün
Sonuçların İnternet Sayfasında İlanı
Kesin Kayıt

29 Ağustos 2019
29 Ağustos 2019
02-06 Eylül 2019

Ayrıntılı Takvim İçin TIKLAYINIZ.

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI İÇİN
(Tıklayınız.) (Güz uygulama esaslarını dikkate alınız.)
DİPLOMA PROGRAMLARINA AİT KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR (TIKLAYINIZ.)
FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARA AİT ADRES BİLGİLERİ İÇİN (Tıklayınız)

