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T.C. 
 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ  

2016-2017 GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ  
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TARİHLERİ 

 

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU-KAYIT  (GÜZ DÖNEMİ) 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU BAŞLANGIÇ 20 HAZİRAN 2016 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SON GÜN   16 AĞUSTOS 2016  

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ         17-18 AĞUSTOS 2016 

YATAY GEÇİŞ SONUÇ İLAN   19 AĞUSTOS 2016 

YATAY GEÇİŞ KESİN KAYIT         22-24 AĞUSTOS 2016 

YATAY GEÇİŞ YEDEK İLAN    24 AĞUSTOS 2016 

YATAY GEÇİŞ YEDEK KAYIT         25-26 AĞUSTOS 2016 

İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (FLAT)                                       1 EYLÜL 2016 

 
 

Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) Kurum içi/Kurumlar arası Yatay Geçiş Başvuru Formu için tıklayınız… 

Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde -1 Uygulama Esasları için  tıklayınız… 

Üniversitemiz Yükseköğretim programlarının ilgili yıllardaki taban puanlarına 

http://oim.yasar.edu.tr/puanlar/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
 
1-Yatay Geçiş Başvuru Formu: Birden fazla bölüme yatay geçiş için başvuracak adayların tek bir form 

doldurmaları gerekmektedir. Her bir bölüm/program için başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.  

2-Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün 

dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge. 

3-Onaylı Ders Müfredatı 

4-Onaylı Ders İçerikleri: Transkriptinde belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını içeren yazı. 

5-Onaylı Disiplin cezası almadığına dair belge: Bu ibare öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca 

belge istenmemektedir. 

6-Onaylı Öğrenci Belgesi: Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından 

hazırlanmış, adayın başvuru sırasında halen kurumun kayıtlı öğrencisi olduğunu gösteren belge. 

 

 

http://ogrenciisleri.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2016/06/2016osymfrom.pdf
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/10279605/yatay_gecis_ek_madde/dd3ff493-250f-4d67-930a-1933ec183934
http://oim.yasar.edu.tr/puanlar/
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7-Onaylı Yabancı Dil Muafiyet Belgesi: Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Üniversitemizin 

belirlediği başarı düzeyinde bir puan belgesinin başvuru sırasında belgelenmesi veya Üniversitelerinden 

getirecekleri Hazırlık durum belgesi.Meslek Yüksek Okulu Programına başvuru yapan öğrencilerden bu belge 

istenmemektedir.  

8-ÖSYM yerleşme belgesi 

9-ÖSYM puan belgesi: LYS sonuç belgesi. 

10-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

11-Merkezi yerleştirme puanını kullanarak yatay geçiş yapmadığına dair üniversitesinden alınacak onaylı 

yazı: Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş sadece 1 defa yapılabileceğinden bu durumu belirten “kayıt şekli” ile 

ilgili yazı. 

 
BAŞVURU ADRESİ-İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Üniversite Caddesi, No:37-39, Ağaçlı Yol, Bornova, İzmir PK. 35100  

Telefon : (0232) 411 5000 

Faks : (0232) 374 5474 

E-posta : oim@yasar.edu.tr 

 
 

DEĞERLENDİRME 

1- Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin, Üniversitelerine kayıt olduğu 

yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, Üniversitemizde yatay geçiş yapmak istediği lisans/önlisans 

programlarının ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil 

olmak üzere yatay geçiş için başvurusu yapabilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS 

puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir. 

2-Yurt İçi Yatay Geçiş başvuruları, “Yaşar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında 

yatay geçiş esaslarına ilişkin Yönerge” hükümleri çerçevesinde yapılır. 

3-Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvuruları, asil ve yedek kontenjan dâhilinde Yatay Geçiş Komisyonu 

tarafından değerlendirilir. 

4-Belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş hakkı kazanan adaylar www.yasar.edu.tr  internet adresinde 

asil ve yedek liste olarak ilan edilir. 

5-Asil adayların belirlenen süre içinde kayıt için başvurmamaları halinde, www.yasar.edu.tr  internet 

adresinde ve yatay geçiş başvurusu yapılan yüksek öğretim programında, ilandaki sıraya göre yedekler duyuru 

yolu ile çağırılır. 

 

 

 

 

mailto:oim@yasar.edu.tr
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BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

1- Her başvuru için 50 TL. Ödendiğine dair makbuz. 

    Başvuru ücreti Garanti bankası “Ad Soyad yatay geçiş bedeli” açıklaması ile yatırılacaktır. 

    Hesap No: 100 şube kodu / 629 63 28 

    IBAN NO : TR36 0006 2000 1000 0006 2963 28 

2-Yatay Geçiş başvurusu yapacak adaylar, ilan edilen başvuru belgelerinin aslı ve başvuru formu ile birlikte 

belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurularını yapacaktır. Belirtilen başvuru 

tarihinden sonra hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir. Eksik belge  ve Posta ya da e-posta ile yapılan 

başvurular Kabul edilmeyecektir.  

3-Kayıt yaptıran öğrencinin, sınıf bilgisi, ders muafiyet bilgisi ve intibak dersleri ile ilgili karar, Fakülte/MYO 

Yönetim Kurullarınca belirlenir. Bu sebeple sınıf bilgisi ve ders intibakları ile ilgili bilginin başvuru veya kayıt 

sırasında verilmesi mümkün değildir. 

4- Yatay Geçiş Kontenjanı ile kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce kayıtlı bulundukları 

üniversitelerden KAYIT SİLDİRMEMESİ önemle rica olunur. Bu işlemler üniversiteler tarafından 

yazışma ile yapılmaktadır. 

 

 

 

 


