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YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Merhaba, 

Üniversitemize Yatay Geçiş yolu ile başvuran öğrencilerin değerlendirilmesi Yükseköğretim 

Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle 

Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince yapılacaktır. 

Öğrencileri 3 türlü başvuru yapabilmektedir. 

- Genel Akademik Not Ortalaması İle (Lisans programları hariç) 

- Ek Madde I kapmasında merkezi yerleştirme puanı ile. 

- EK Madde I Kapsamında geri dönüş 

1- Genel Akademik Not Ortalaması İle başvuran adaylardan başvuru aşamasında aşağıdaki belgeleri 

sisteme yüklemesi beklenir. Belgesi eksik olan adayların işlemleri yapılmaz. 

a) Öğrenci Belgesi (Aslı)  

b) Not Durum Belgesi (Transkript) (Aslı) 

 c) Disiplin Cezası Almadığını Gösteren Belge.(Aslı). ***Öğrenci Belgesi veya Not Durum belgesinde 

Disiplin Cezası almadığını gösteren bilgi var ise ayrı bir belgeye gerek yoktur. 

 ç) ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi.  

d) İkinci öğretimden birinci öğretime geçiş yapmak isteyen öğrenci için %10’a girdiğini gösteren belge. 

(aslı) 

2- Ek Madde I İle başvuran adaylardan başvuru aşamasında aşağıdaki belgeleri sisteme yüklemesi 

beklenir. Belgesi eksik olan adayların işlemleri yapılmaz. 

a) Öğrenci Belgesi (Aslı)  

b) Daha önce Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Yapmadığına Dair Belge (***Öğrenci Belgesi 

veya Not Durum belgesinde böyle bir bilgi var ise ayrı bir belgeye gerek yoktur. Üniversitemizden Ek 

Madde-1 kapsamında daha önceki dönemlerde ayrılanlardan dönmek isteyenler için bu belge talep 

edilmez.)  

c) LYS Sonuç Belgesi.  

ç) ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi 

Kurum içi, Kurumlararası ve Yurtdışından Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi; 

a) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, ilgili birim tarafından oluşturulan komisyonlar yapar.  

b) Her program için ayrı ayrı olmak üzere, adaylar başarı puanına göre sıralamaya tabi tutularak, o 

programa ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.  

Başarı puanı aşağıdaki şekilde hesaplanır.  

Başarı Puanı = (𝑴𝒀𝑷 𝒙 𝟓𝟎 /𝟏𝟎𝟎) + (100’lük Not Sistemine göre AGNO x 50 / 100) (MYP: Merkezi 

Yerleştirme Puanı, AGNO: Akademik Genel Not Ortalaması)  

c) Puanlar arasında eşitlik olması halinde merkezi yerleştirme puanı yüksek olan aday üst sırada yer 

alır. Eşitlik bozulmadığı durumda ilgili birimin yönetim kurulu karar verir.  

ç) Her sınıf için ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday başarı puanına göre sıralanır. Aynı usulle asıl 

aday sayısı kadar da yedek aday belirlenip ilan edilir.  
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d) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kullanılacaktı. 

3. EK Madde I Kapsamında geri dönüş yapmak isteyen öğrenciler online başvuru yapmazlar. 

Yatay geçiş başvuru tarihleri arasında dönüş yapmak istediği birime yazılı dilekçesi ile 

başvurur. 

 

 

SİSTEMSEL İŞLEMLERİN YAPILMASI İÇİN SONRAKİ SAYFALARI KONTROL EDİNİZ. 
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1. Öğrenci bilgi sistemine girilir ve BAŞVURU İŞLEMLERİ tıklanır.  

 

2. ONLİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ tıklanır. Karşınıza aşağıdaki sayfa çıkacaktır. 
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3. BU EKRAN TANITIMI AŞAĞIDA YAPILMIŞTIR. 

1. Bu ikon tıklandığında biriminize başvuru yapan tüm öğrencilerin listesini tercihlerini  

puanları ile birlikte bilgisayara indirebilirsiniz.  

2. Bu ikon tıklandığında biriminize başvuru yapan seçili öğrenci için başvuru ön kayıt formu 

yazdırılabilir.   

3. Bu ikon tıklandığında öğrencilere toplu not aktarımı (birimin mesajı) yapılabiliyor. 

Kullanılmasına gerek yoktur. 

4. Burada biriminize başvuran öğrencilerin birim veya program alarak listeleyebilirsiniz. 

5. Bu ikon tıklandığında, sistem seçilen öğrencinin başvuru sırasında sisteme yüklediği 

belgeleri hazırlar ve .rar dosyası olarak bilgisayarınıza indirmeye izin verir.  

6. Bu ikonla istenen öğrenciler filtrelenebilir. Öğr. Kabul Durumundan tümü seçilerek yapılır. 

Listelenecek Kayıt Sayısına 500 veya 1000 yazılır. 

7. Bu ikona basıldığında başvuran öğrencinin başvuru bilgileri gözükecektir. 

8. Bu ikonlara basmayınız. Bu işlemi daire başkanlığı yapacaktır. 

Bir sonraki adıma geçiniz. 
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4. 7. Numaralı göster ikonuna basıldığında aşağıdaki ekran gelicektir. Bu ekranda öğrencilerin 

başvuruları kontrol edilir ve başvuruları kabul edilenler için işlem yapılır. Aşağıda tanıtım 

yapılmıştır.  
 

1. Bu ikon başvurusu kontrol edildikten sonra kullanılacaktır. Bu ikona basılmadan önce 4 ve 5 

numaradaki ikonlarda gerekli bilgiler seçilip açıklama yapılmalıdır. 

2. Bu ikon kullanılmamalıdır. 

3. Bu ikonda kişinin başvuru evrağı 2 sayfa olarak yazdırılabilir veya sadece evraktan kontrol 

edilebilir. 

4. Bu ikonda başvurusu kontrol edilen öğrencilerin başvurusunda hata yok ise onaylandı seçilip 1. 

Numaradaki kaydet butonuna basılır. Hatalı başvuru ise hatalı düzenlenebilir seçilir ve kaydet’e 

basılır. Başvurusu tamamen hatalı olanlar reddedilebilir. Burada yapılan işlem öğrencilerin 

programa yerleştirildiğini belli etmez. Programa yerleştirmeler komisyon raporlarından sonra 

başkanlığımız tarafından yapılacaktır. Değerlendirilmeye alınan tüm öğrenciler için bu ikon 

ONAYLANDI olacaktır. Kontrol işlemleri yapılmadan bu ikonu kullanmayınız.  

5. 4. Numaralı ikonda seçim yapılınca öğrenciler durumunu neden red neden kabul edildiğine dair 

açıklama yapılacaktır. Kabul edilenlere “Başvurunuz kabul edildi. Yerleştirme işlemleri için 

değerlendirme devam etmektedir. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekleyiniz” gibi açıklama 

yapılmalıdır.  

 

6. Bu ikonda ilan la alakalı bilgiler olabilir. 12 nolu ikona basılır ve  diğer sayfaya geçilir. 

 

7. 8. 9. Öğrencinin başvuruda kullandığı kişisel, iletişim ve lise bilgileri gösterilir. Bu sayfalarda 

öğrencinin dekontu, pasaportu mavi kartı olup olmadığı ve lise diploma ve lise not durum belgesi 

kontrol edilir. Doğru ve ya eksik değil ise bir sonraki ikon tıklanır. 

 

10. Bu ekranda öğrencilerin başvuruda kullanıdığı sınav belgesi ve bu belgeleri Türkçesi 

görüntelenir. 

11. Burada tercih edilen bölümler sırası ile gözükecektir.  
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Tüm kontroller sağlandıktan sonra 4. Ve 5 Numaralı ikon kullanılır ve Başvurusu onaylananlar 

arasından programa kabul edilecek olanlar için komisyon raporu hazırlanır ve Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına rapor gönderilir.  

Komisyon raporu eki için ekte ayrıca gönderilen excel dosyasını kullanınız. 

 

İyi çalışmalar. 


