T.C.
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
2020-2021 Bahar Dönemi Yatay Geçiş Duyurusu
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE-1), GENEL NOT ORTALAMASI (ÖN LİSANS PROGRAMLARI İÇİN)
VE KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ İLE BAŞVURU-KAYIT (BAHAR DÖNEMİ)
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU BAŞLANGIÇ
11 OCAK 2021
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SON GÜN
9 ŞUBAT 2021
YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
11 ŞUBAT 2021
YATAY GEÇİŞ SONUÇ İLAN
12 ŞUBAT 2021
YATAY GEÇİŞ KESİN KAYIT
15-16 ŞUBAT 2021
YATAY GEÇİŞ YEDEK İLAN
17 ŞUBAT 2021
YATAY GEÇİŞ YEDEK KAYIT
18 ŞUBAT 2021
İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (FLAT)
19 ŞUBAT 2021 (YAZILI /SÖZLÜ)

*Başvurular, ıslak imzalı veya e-imzalı belgelerin oimbasvuru@yasar.edu.tr e-posta adresine
gönderimi ile yapılacaktır.
Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) İle Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız...
*2020-2021 Bahar döneminde, Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde - 1) ile Yatay Geçiş için yurtdışı ve K.K.T.C'de
bulunan yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Genel Not Ortalaması (Ön Lisans Programları için) İle Yatay Geçiş Kontenjanları daha sonra ilan edilecektir.
Kurum içi Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız...
Ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında yatay geçiş esaslarına ilişkin, Yatay Geçiş Yönetmeliği için
tıklayınız…
Üniversitemizin ilgili yıllardaki taban puanlarına https://oim.yasar.edu.tr/puanlar-2/ adresinden ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Yatay Geçiş Başvuru Formu:
•
•
•

Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Başvuru Formu
Genel Not Ortalaması Yatay Geçiş Başvuru Formu
Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Formu

2- Not Durum Belgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün
dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgedir. Eğitim diliniz İngilizce ise İngilizce transkript
eklemeniz gerekmektedir.
a)Yaşar Üniversitesi öğrencilerinden istenmemektedir.
b)Diğer üniversitelerden başvuran hazırlık sınıfı öğrencilerinden istenmemektedir.

3- Ders İçerikleri: Transkriptinizde belirtilen başarılı derslerin ayrıntılı tanımlarını içeren yazı.
a)Yaşar Üniversitesi öğrencilerinden istenmemektedir.
b)Diğer üniversitelerden başvuran ancak transkriptinde başarılı dersi bulunmaya öğrencilerden
istenmemektedir.
c)Hazırlık sınıfı öğrencilerinden ders içeriği istenmemektedir.
4- Disiplin cezası almadığına dair belge: Bu ibare öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca
belge istenmemektedir. (Yaşar Üniversitesi öğrencilerinden istenmemektedir.)
5- Öğrenci Belgesi: Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri birimi tarafından
hazırlanmış, adayın başvuru sırasında halen kurumun kayıtlı öğrencisi olduğunu gösteren belge. (Yaşar
Üniversitesi öğrencilerinden istenmemektedir.)
6-Varsa Yabancı Dil Muafiyet Belgesi: Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından alınan ve
Üniversitemizin belirlediği başarı düzeyini sağlayan geçerli puan belgesi veya Üniversitelerinden alınacak
Hazırlık durum belgesi.
a)Yaşar Üniversitesi öğrencilerinden istenmemektedir.
b)Eğitim Dili Türkçe programlardan gelen veya hazırlık eğitimini başarılı olarak tamamlamamış
öğrencilerden istenmemektedir.
7- Yatay Geçiş yapmasına engel bir durum olmadığına dair belge: Bu ibare öğrenci belgesi veya
transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir. (Yaşar Üniversitesi öğrencilerinden
istenmemektedir.)
8-ÖSYM/YKS/DGS yerleşme belgesi,
9-ÖSYM/YKS/DGS puan belgesi,
10-T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
11-Merkezi yerleştirme puanını kullanarak yatay geçiş yapmadığına dair üniversitesinden alınacak
yazı: Ek Madde-1 uyarınca yatay geçişten faydalanmadığını belirten “kayıt şekli” ile ilgili yazı. Bu ibare
öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir. (Yaşar Üniversitesinde
kayıtlı olan öğrencilerden ve 2020 yılında ÖSYM ile yerleşen öğrencilerden istenmemektedir.)
12- Başvuru ücreti makbuzu: Her bir bölüm/program için başvuru ücretinin yatırıldığına dair
makbuz. (Başvuranın adı-soyadı belirtilmelidir.) →Garanti Bankası Şube Kodu:100
Banka Hesap No: 6296328 “yatay geçiş başvurusu” açıklaması ile yatırılacaktır. IBAN NO: TR36
0006 2000 1000 0006 2963 28'dir.
13-667 sayılı KHK Kapsamında ÖSYM ile yerleşen ve bu kanun kapsamında özel öğrenci olan
öğrencilerin, ÖSYM ile kayıtlı bulundukları ve özel öğrenci olarak eğitim aldıkları okullarına olan
mali yükümlülüklerinin bulunmadığına dair yazı.
-Başvurular, ıslak imzalı veya e-imzalı belgelerin oimbasvuru@yasar.edu.tr e-posta adresine gönderimi
ile yapılacaktır.
-Belirtilen başvuru tarihinden sonra veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
-Yurt dışı üniversitelerinden yapılacak yatay geçiş başvurularında İngilizce harici dillerde eğitim veren
okullardan alınacak belgelerin ayrıca yeminli tercüman tarafından çevirilerinin yapılmış olması
gerekmektedir.

-Belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş hakkı kazanan adaylar www.yasar.edu.tr internet adresinde
asil ve yedek liste olarak ilan edilir.
-Asil adayların belirlenen süre içinde kayıt için başvurmamaları halinde, www.yasar.edu.tr internet
adresinde ve yatay geçiş başvurusu yapılan yükseköğretim programında, ilandaki sıraya göre yedekler
duyuru yolu ile çağırılır.
-Yatay Geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce kayıtlı bulundukları üniversitelerden
KAYITLARINI SİLDİRMEMESİ önemle rica olunur. Bu işlemler üniversiteler tarafından yazışma ile
yapılmaktadır.
-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.
-Yatay geçişlerde burslu kontenjan bulunmamaktadır.
-Yatay geçiş yapan öğrencilerin öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediğinin sonradan
anlaşılması, sundukları başvuru belgeleri ve/veya bilgilerinin yanlış, eksik veya yanıltıcı olduğunun
tespit edilmesi halinde gerçekleştirilen kesin kayıt işlemleri iptal edilir.
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA (EK MADDE-1) GÖRE YATAY GEÇİŞ
Öğrencinin üniversiteye girdiği yıl aldığı puanlara göre değerlendirilen yatay geçiş yöntemidir.
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 başvuru yapabilir.
Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak
kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.
Yaşar Üniversitesi’ne merkezi puanıyla yerleştirilmiş ve halen kayıtlı olan öğrenciler, merkezi puanlarının
yeterli olduğu ve kontenjanı bulunan bölüm/programa yatay geçiş için başvuru yapabilirler. Kayıt olduğu yıl
alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenen programın o yıl gerçekleşen taban puan
türüne eşit ya da yüksek olması gerekmektedir.
DGS puanı ile lisans programlarına kayıtlanan öğrenciler, DGS kılavuzunda “Ön Lisans Mezuniyet
Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları” tablosundaki alanlara ilgili yılda kontenjan
ayrılması halinde ve DGS puanlarının yeterli olması halinde yatay geçiş başvurusu yapabilirler.
Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 30.10.2018 tarihli toplantısında; aday DGS ilk yerleştirmede
yerleştiyse ilk yerleştirme taban puanının, DGS ek yerleştirme ile yerleştiyse ek yerleştirme taban puanının
kullanılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.
Öğrenciler bu tür yatay geçiş hakkından yalnızca bir kez yararlanabilirler.
Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde -1 Uygulama Esasları için tıklayınız…
Üniversitemizin
Yükseköğretim
programlarının
ilgili
https://oim.yasar.edu.tr/puanlar-2/ adresinden ulaşabilirsiniz.

yıllardaki

taban

puanlarına

*2020-2021 Bahar döneminde, Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde - 1) ile Yatay Geçiş için yurtdışı ve K.K.T.C'de
bulunan yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

BAŞARI KOŞULLARINA (GNO) GÖRE YATAY GEÇİŞ
Başvurular yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerden eşdeğer programlara yapılabilir. Yurtdışındaki bir
üniversiteden (K.K.T.C hariç) başvuracak adayın kayıtlı olduğu okulun YÖK tarafından denkliğinin kabul
edilmiş olması gerekir. Öğrencinin ayrılacağı üniversitede genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.29 veya
100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir.
Başvuran adayların genel not ortalamasına göre yerleştirmesi bittikten sonra, boş kalan kontenjan olması
halinde, taban puana göre değerlendirme yapılır.
Yatay geçiş başvurusu:
Bahar döneminde ön lisans programlarında; 1.sınıf/ 2.dönem için yapılabilmektedir.
-Lisans programlarında, bahar döneminde genel not ortalamasına göre yatay geçiş kontenjanı
bulunmamaktadır.
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ
Kurum İç yatay geçiş başvurusu ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere, kontenjan
dahilinde kabul edilmektedir.
Yaşar Üniversitesi öğrencileri, kayıtlı oldukları programın eşdeğeri olan bölümlere yatay geçiş için
başvurabilirler. Öğrencinin kayıt olduğu yıl aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği bölüm
açısından yurt içi üniversitelerdeki eşdeğer bölümler için o yıl ÖSYM tarafından ilan edilen en düşük puana
eşit ya da yüksek olması gerekir. Hukuk, Mimarlık ve Mühendislik bölümleri için başarı sıralaması şartı
aranmaktadır.
Hukuk Fakültesi için
2015, 2016 ve 2017 ÖSYS’de 150 000’inci,
2018 ve 2019 YKS’de 190 000’inci,
Mimarlık programları için
2016 ve 2017 ÖSYS’de en düşük 200 000’inci,
2018 ve 2019 YKS’de 250 000’inci,
Mühendislik programları için
2016 ve 2017 ÖSYS’de en düşük 240 000’inci,
2018 ve 2019 YKS’de 300 000’inci,

