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YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 

2021-2022 Güz Dönemi Yatay Geçiş Yedek Sonuç/Yedek Kayıt Duyurusu  

PSİKOLOJİ 2.SINIF YURT DIŞI KONTENJAN:3 
NO ADI  SOYADI 

ÖĞRENCİ  
NUMARASI 

KABUL  
DURUMU 

HAZIRLIK DURUMU 

1 YUSUFCAN KARATAŞ 21090903209 KABUL 

1 EYLÜL 2021 (YAZILI-SÖZLÜ) 
TARİHİNDE YAPILACAK HAZIRLIK 

MUAFİYET (FLAT) SINAVINA 
GİRECEK 

*COVID-19 salgını nedeniyle yatay geçiş kayıtlarımızı online olarak yapılacaktır. 

KESİN KAYIT AŞAMALARI 

1.AŞAMA: Kabul alan öğrencilerimizin, Yatay Geçiş Kayıt Kabul Formu örneğini ve 

Taahhütname örneğini doldurup imzalayarak oimbasvuru@yasar.edu.tr mail olarak 

göndermeniz gerekmektedir. 

Gerekli Evrak Listesi: 1- Vesikalık fotoğraf örneği,  

                                    2- T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi 

                                    3-Lise Diploması Onaylı Sureti (Diploma aslı kendisinde olan öğrenciler için) 

                                    4-Taahhütname örneği için  tıklayınız … 

                                    5- Yatay Geçiş Kayıt Kabul Formu örneği için tıklayınız … 

 

Yatay Geçiş Kesin Kayıt Formu için tıklayınız … 
*Yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yapan öğrencilerin (KKTC hariç) başvuru evraklarının asıllarını 
kesin kayıt esnasında (25-26 Ağustos tarihlerinde) Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

 

2.AŞAMA: Öğrenci Kayıt formunu doldurarak kaydetmeniz gerekmektedir.  

Öğrenci Kayıt Formuna https://obs.yasar.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx 
web sayfasından ulaşabilirsiniz. 
 

3.AŞAMA: Öğrenci numaranız ile https://yupos.yasar.edu.tr/Yeni-Ogrenci adresinden 23-

24-25 Ağustos tarihlerinde ödemenizi yapmanız gerekmektedir. 
Kredi kartı ödeme tablosuna  
https://yupos.yasar.edu.tr/odeme-bilgilendirme/odeme.php  adresinden ulaşabilirsiniz. 
2021-2022 Akademik yılı eğitim ücreti ile ilgili bilgi için https://yupos.yasar.edu.tr/odeme-
bilgilendirme/ucretler.php web sayfasını inceleyebilirsiniz.) 
 

Not: Yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce  kayıtlı bulundukları üniversitelerden 
KAYIT SİLDİRMEMESİ önemle rica olunur. İşlemler üniversiteler tarafından yazışma ile yapılmaktadır. 
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* İngilizce Yeterlilik sınavı (FLAT) ile ilgili bilgiye  https://ydy.yasar.edu.tr/ web sayfasından ulaşabilirsiniz. 

* Öğrenci Bilgi sisteminize https://obs.yasar.edu.tr/ web sayfasından ulaşabilirsiniz.  

* Sisteminiz evraklarınız iletildikten sonra üç işgünü içinde aktif olacaktır. 

* Ders seçimleri ile ilgili https://www.yasar.edu.tr/ web sayfası duyuruları takip etmeniz gerekmektedir. 

* 2021-2022 Akademik Takvimi için tıklayınız … 

 
-Yatay geçiş yapan öğrencinin, öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediğinin sonradan 

anlaşılması ve sundukları belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun başvuru, 

değerlendirme ve kesin kayıt sırasında veya daha sonraki bir tarihte yanıltıcı, yanlış bilgi verdiği 

anlaşılanların kayıt işlemleri iptal edilir. 
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