
 

 
 

T.C. 

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 

2021-2022 Bahar Dönemi Yatay Geçiş Sonuç/Kayıt Duyurusu 
 

YATAY GEÇİŞ KAYIT TAKVİMİ (BAHAR DÖNEMİ) 

KESİN KAYIT 27-28 OCAK 2022 SAAT: 09:00/17:00 

YATAY GEÇİŞ YEDEK İLAN 28 OCAK 2022 SAAT: 17:30 

YATAY GEÇİŞ YEDEK KAYIT 31 OCAK 2022 

İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (FLAT) *1 ŞUBAT 2022 (YAZILI)/2 ŞUBAT 2022 (SÖZLÜ) 

 

COVID-19 salgını nedeniyle yatay geçiş kayıtları online olarak yapılacaktır. 

-Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile yatay geçiş sonuçları ve öğrenci numaraları için tıklayınız … 

-Genel Not Ortalaması ile yatay geçiş sonuçları ve öğrenci numaraları için tıklayınız … 

-Kurum İçi yatay geçiş sonuçları ve öğrenci numaraları için tıklayınız … 

-Ek Madde-1 Usul ve Esasları 5. Maddeye göre başvuru yapan öğrencilerin sonuçları ve öğrenci 

numaraları için   tıklayınız … 

KESİN KAYIT AŞAMALARI 

 1.AŞAMA: Kabul alan öğrencilerimizin, Yatay Geçiş Kayıt Kabul Formunu 

https://oimdestek.yasar.edu.tr/main/yatay-gecis-kayit-kabul-formu/ doldurarak 

aşağıda yer alan evrakları siteme yüklemeleri gerekmektedir.  

Gerekli Evrak Listesi: 1- Vesikalık fotoğraf, 

2- T.C. Kimlik Kartı, 

3-  Lise Diploması, 

4-  Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript): Yaşar Üniversitesi öğrencilerinden ve 
Diğer üniversitelerden başvuran hazırlık sınıfı öğrencilerinden 
istenmemektedir. 

 
2.AŞAMA: Ön Kayıt Bilgi formunu doldurarak kaydetmeniz gerekmektedir. 

Ön Kayıt Bilgi 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 

 27-28 Ocak 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.) 

 

https://oim.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2022/01/ekmadde1.pdf
https://oim.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2022/01/gno.pdf
https://oim.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2022/01/kurumici.pdf
https://oim.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2022/01/geridonus.pdf
https://oimdestek.yasar.edu.tr/main/yatay-gecis-kayit-kabul-formu/
https://obs.yasar.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx
https://yupos.yasar.edu.tr/Yeni-Ogrenci
https://yupos.yasar.edu.tr/odeme-bilgilendirme/odeme.php
https://yupos.yasar.edu.tr/odeme-bilgilendirme/ucretler.php
https://yupos.yasar.edu.tr/odeme-bilgilendirme/ucretler.php
https://yupos.yasar.edu.tr/odeme-bilgilendirme/ucretler.php


 

 
 

*1-2 ŞUBAT 2022 TARİHİNDE YAPILACAK İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (FLAT) 
SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLER; 
 
1-Bahar döneminde yatay geçiş kaydını yaptıran İngilizce Hazırlık sınıfında okuyacak 
olan öğrencilerden, Düzey Belirleme sınavı sonucuna göre düzeyi Elementary 
(Repeat Alpha) veya Pre-intermediate (Alpha) olarak belirlenen öğrenciler kur 
ortasında derslere başlayamayacakları için kayıt dondurması zorunludur.  
 
2-Düzeyi Intermediate olarak belirlenen öğrenciler ise derslerine üçüncü kur başı 
itibari ile başlayabilirler. 
 
 -Bu öğrencilere telafi programı verilmez. 
 
- İlk kur ve ikinci kur değerlendirmelerinden muaf olurlar, akademik yıl başarı 
notları üçüncü kur notları üzerinden hesaplanır. 
  
- Devamsızlık hakları öğrencinin programa başladığı tarihe göre hesaplanır ve 
öğrencilere oryantasyon programında bildirilir. 
  
- Bu grup öğrenciler kur ortalaması ile geçme (yalnızca 3. kur notları baz alınarak) 
ve Bahar dönemi sonundaki FLAT sınavı ile geçme hakkına sahiptir. 

 

Not: Yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce kayıtlı bulundukları 
üniversitelerden KAYIT SİLDİRMEMESİ önemle rica olunur. İşlemler üniversiteler 
tarafından yazışma ile yapılmaktadır. 

 
* 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 tı klayınız … 
 
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. 

https://obs.yasar.edu.tr/
https://www.yasar.edu.tr/
https://oim.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2021/11/2021-2022-Akademik-takvim-25KASIM.pdf

