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YATAY GEÇİŞ KILAVUZU
Yatay geçiş: Yatay Geçiş, üniversite sınavı sonuçlarına göre bir bölüme/programa yerleştirildikten belli
bir dönem sonra, aynı ya da farklı bir bölüme/programa ya da başka bir üniversitedeki bir
bölüme/programa geçmek isteyen öğrencilere belli kurallar çerçevesinde geçiş imkanı veren bir
uygulamadır.

1. Yatay Geçiş Şekilleri
a) Kurum içi yatay geçiş: Öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversite içinde aynı düzeyde veya eşdeğer
bölümler arasında belli şartları yerine getirdikleri takdirde yatay geçiş yapmasıdır.
b) Kurumlararası yatay geçiş: Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin bir programından, başka bir
üniversitede aynı düzeydeki veya eşdeğer (program adı aynı veya ders içeriğinin % 80’i aynı olan) bir
diploma programına geçiş yapmasıdır.
c) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş (Ek madde-1): Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi
yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının o yılda ÖSYM’ce yapılan ilk yerleştirmedeki
taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay
geçiş için başvuru yapabilmesidir.
d) Yurtdışından yatay geçiş: Denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınan Türkiye dışında bir
yükseköğrenim kurumunda öğrenim gören bir öğrencinin, yurt içinde eşdeğer bir programa geçiş
yapmasıdır.
e) Özel durumlarda yatay geçiş: Özel durumlarda yatay geçiş gerekli başvuru koşullarını sağlamak
kaydı ile aşağıda belirtilen durumlarda yapılan başvuruları kapsar ve kurumlararası yatay geçiş
kontenjanları dışında değerlendirilir.
 Kamu kurum ya da kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin,
sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları
çocukları ve eşleri,
 Yurt dışında devlet hizmetinde görevlendirilenlerin, görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş
yapması halinde çocukları,
 Türkiye’de görevli yabancı diplomatların çocukları.

f) Şiddet olayları veya insani kriz nedeniyle yatay geçiş: Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle
eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde
öğrenim gören öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirleyeceği esaslara göre
Üniversitemizdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapmasıdır.

2. Kurum içi yatay geçiş:
2.1 Birim içerisinde veya birimler arasında aynı düzeydeki veya eşdeğer diploma programlarına ilgili
yönetim kurulları tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde kurum içi yatay geçiş yapılabilir.
2.2 Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki
yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
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2.3 Bir öğrenci kurum içi yatay geçişten bir kez yararlanabilir.
2.4 Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
3. Şartları:
3.1 Öğrencilerin kendi üniversitesinde aynı düzeyde veya eşdeğer bir programa kayıtlı olması
gerekir.
3.2 Aynı düzeyde, farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları
arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle
geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme
puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin
diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması gerekir.
3.3 Öğrencilerin genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız
olduğu ve alamadığı dersinin (staj dersleri hariç) bulunmaması gerekir.
3.4 Disiplin cezası alan öğrenciler kurum içi yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar
3.5 İkinci öğretimden birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde geçiş yapabilmek
için öğrencinin başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girmesi gerekir.
3.6 Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına kurum içi yatay geçiş için başvurabilir.
Örgün öğretim öğrencileri başvurduğu diploma programının ikinci öğretimi varsa bu programa
da başvurabilirler.
3.7 Türkçe eğitim veren bölümlerden zorunlu yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere
başvuran öğrencilerin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil
Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlamış olmaları gerekir. Yabancı Dil
Yeterlik Sınavına girip de başarılı olamayan öğrenciler değerlendirme dışı bırakılır. (Puan türleri
kılavuz sonunda verilmiştir.)

3.8 Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim diploma programlarına yatay geçiş için genel not
ortalamasının 4 üzerinden en az 3.00 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme
puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması
gerekir.
3.9 Özel yetenek ya da branş sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay
geçişlerde, özel yetenek ya da branş sınavı ile öğrenci alan eşdeğer diploma programlarından
başvurma şartı aranır.
4.Başvuru için gerekli belgeler
 Dilekçe (dilekçede hangi yatay geçiş ile başvuru yapıldığı ve başvurulan bölüm/program
belirtilecek)
 Not belgesi (Transkript) öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği tüm dersleri ve bu
derslerden aldığı notları gösteren belge veya onaylı sureti
 Öğrenci belgesi ve disiplin cezası alıp almadığına dair belge.
 ÖSYS yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı.
 Yukarıda sayılan bütün belgeler tamamlanmak kaydıyla, postayla yapılan müracaatlar da
işleme alınacaktır. Postada yaşanılabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.
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5. Kurumlar arası yatay geçiş:
5.1 Üniversitemiz bünyesindeki diploma programlarına, diğer üniversitelerin aynı düzey veya
eşdeğer diploma programlarından yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
5.2 Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki
yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
5.3 Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
5.4 Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına kurumlar arası yatay geçiş için başvurabilir.
Örgün öğretim öğrencileri başvurduğu diploma programının ikinci öğretimi veya uzaktan öğretim
varsa bu programlara da başvurabilir.
6. Şartları:
6.1 Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere
ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 veya 4 üzerinden en az 2.50 olması ve
başarısız olduğu ve alamadığı dersinin (staj dersleri hariç) bulunmaması gerekir.
6.2 Disiplin cezası alan öğrenciler kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.
6.3 İkinci öğretimden birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde geçiş yapabilmek
için öğrencinin başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girmesi gerekir.
6.4 Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin
öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80, 4
üzerinden ise en az 3.00 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek
istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
6.5 Özel yetenek ya da branş sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurumlar arası yatay
geçişlerde, özel yetenek ya da branş sınavı ile öğrenci alan eşdeğer diploma programlarından
başvurma şartı aranır.
6.6 Türkçe eğitim veren bölümlerden zorunlu yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere
başvuran öğrencilerin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil
Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlamış olmaları gerekir. Yabancı Dil
Yeterlik Sınavına girip de başarılı olamayan öğrenciler değerlendirme dışı bırakılır. (Puan türleri
kılavuz sonunda verilmiştir.)

7. Başvuru için gerekli belgeler
 Dilekçe (dilekçede hangi yatay geçiş ile başvuru yapıldığı ve başvurulan bölüm/program
belirtilecek)
 Not belgesi (Transkript) öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği tüm dersleri ve bu
derslerden aldığı notları gösteren belge veya onaylı sureti
 Öğrenci belgesi ve disiplin cezası alıp almadığına dair belge.
 ÖSYS yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı.
 Ders içerikleri (onaylı)
 Yukarıda sayılan bütün belgeler tamamlanmak kaydıyla, postayla yapılan müracaatlar da
işleme alınacaktır. Postada yaşanılabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.
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8.Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş (Ek madde-1) şartları:
8.1 Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının o
yılda ÖSYM’ce yapılan ilk yerleştirmedeki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda,
öğrenci, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Ancak; ÖSYS Puanı
ile Türkiye'de veya KKTC'de bir yükseköğretim programına yerleşen, fakat kayıt yaptırmadan kendi
imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip
Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkânları ile yurtdışı
yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanlar başvuru
yapamazlar.
8.2 Öğrenciler merkezi yerleştirme puanı ile sadece bir kez yatay geçiş yapabilirler. Aynı kapsamda
ikinci kez yatay geçiş yapılamaz. Ancak; söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin
ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki
başvuru tarihlerinde geri dönebilme hakları vardır.
8.3 İlgili yılda ÖSYS sonucunda diploma programına kayıt olan öğrenciler aynı yılda başvuru
yapamazlar.
8.4 Özel yetenek sınavı sonucuna göre kayıt yaptıranların şartları sağlaması halinde ÖSYS sonucuna
göre öğrenci alan diploma programlarına başvuru yapabilirler. Ancak özel yetenek sınavı ile
öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamaz.
8.5 DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan ön lisans alanlarının devam edebileceği
yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilir. Adayların ilgili yıl için programın DGS
puanına sahip olmaları gerekir. İlgili yılda DGS ile öğrenci alınmayan diploma programlarına
başvuru yapılamaz.
8.6 Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu
diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma
programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz.
9. Başvuru için gerekli belgeler
 Dilekçe (dilekçede hangi yatay geçiş ile başvuru yapıldığı ve başvurulan bölüm/program
belirtilecek)
 Not belgesi (Transkript) öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği tüm dersleri ve bu
derslerden aldığı notları gösteren belge veya onaylı sureti (alınan ders varsa)
 Öğrenci belgesi.
 ÖSYS yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı.
 Muaf olunacak ders var ise onaylı ders içerikleri
 Yukarıda sayılan bütün belgeler tamamlanmak kaydıyla, postayla yapılan müracaatlar da
işleme alınacaktır. Postada yaşanılabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.
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10. Yurt dışından yatay geçiş şartları
10.1 Yurt dışından yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait
genel not ortalamasının 4’lük sistemde en az 3.00, 100’lük sistemde en az 75.00 olması ve
başarısız olduğu veya alamadığı dersinin (staj dersleri hariç) bulunmaması gerekir.
10.2 Öğrencilerin kayıtlı olduğu üniversitedeki ders içeriklerini onaylı olarak vermeleri gerekir.
10.3 Disiplin cezası alan öğrenciler yurt dışı yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.
10.4 Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği
yükseköğretim kurumundaki diploma programının sınava girdiği yıldaki ilk yerleştirmede ki taban
puanına sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı
aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu şekilde başvuran öğrenciler yurt dışı öğrenci
kontenjanı kapsamında değerlendirilir.
10.5 Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü
yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans veya lisans diploma vermeye
yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma
programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin
ilgili birim tarafından kabul edilmesi şarttır.
10.6 Yurtdışında yükseköğrenime başlayan öğrencilerin;
a) Eğitime başladıkları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS’ye girmeleri gerekir.
b) Tıp alanında ilk 40 bin, hukuk alanında ilk 150 bin, mimarlık alanında ilk 200 bin, mühendislik
ve öğretmenlik alanında ilk 240 bin içinde yer almaları, ayrıca yukarıda belirtilen programların
dışındaki programlara başvuracak öğrencilerin ÖSYM kılavuzunda yer alan başarı sıralamasını
sağlamaları gerekir.
c) ÖSYS’ye girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde
aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek isteği diploma programına eşdeğer yurt içindeki
üniversitelere yerleşen en düşük puanlı öğrencinin puanına sahip olmaları gerekir.
10.7 Yurtdışında yükseköğrenime başlayan fakat YGS ve LYS puanı olmayan öğrenciler diploma
programlarına başvuramazlar.
10.8 Öğrencinin geçiş yapmak istediği diploma programının başvurulan yıl itibari ile ÖSYM
kılavuzunda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.
10.9 İngilizce dışında farklı dillerde eğitim veren bölümlerden zorunlu yabancı dil hazırlık programı
bulunan bölümlere başvuran öğrencilerin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlamış
olmaları gerekir. Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girip de başarılı olamayan öğrenciler
değerlendirme dışı bırakılır. (Puan türleri kılavuz sonunda verilmiştir.)
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11.Başvuru için gerekli belgeler
 Dilekçe (dilekçede hangi yatay geçiş ile başvuru yapıldığı ve başvurulan bölüm/program
belirtilecek)
 Denklik belgesi (ÖSYM tarafından yerleştirilenler hariç)
 Not belgesi (Türkçe ya da İngilizce)
 Öğrenci belgesi ve disiplin cezası alıp almadığına dair belge (Türkçe ya da İngilizce)
 ÖSYS yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı.
 Onaylı ders içerikleri (Türkçe ya da İngilizce)
 Yukarıda sayılan bütün belgeler tamamlanmak kaydıyla, postayla yapılan müracaatlar da
işleme alınacaktır. Postada yaşanılabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

12. Özel durumlarda yatay geçiş şartları
12.1 Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli
olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve
eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına
eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma
programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri yükseköğretim kurumundaki
diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile
kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.
12.2 Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının,
devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin
dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının
tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir.
12.3 Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının yükseköğretim kurumlarına
başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın başvurduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu
tarafından değerlendirilir.
13. Başvuru için gerekli belgeler
 Dilekçe (dilekçede hangi yatay geçiş ile başvuru yapıldığı ve başvurulan bölüm/program
belirtilecek)
 Özel durumunu belirten resmi yazı
 Not belgesi (Transkript) öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği tüm dersleri ve bu
derslerden aldığı notları gösteren belge veya onaylı sureti (alınan ders varsa)
 Öğrenci belgesi ve disiplin cezası alıp almadığına dair belge
 ÖSYS yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı (ÖSYS puanı ile yerleşenler)
 Onaylı ders içerikleri
 Yukarıda sayılan bütün belgeler tamamlanmak kaydıyla, postayla yapılan müracaatlar da
işleme alınacaktır. Postada yaşanılabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.
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14. Şiddet olayları veya insani kriz nedeniyle yatay geçiş:
14.1 Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu Yükseköğretim
Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler Üniversitemizdeki eşdeğer
diploma programlarına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirleyeceği esaslara göre yatay
geçiş başvurusu yapabilirler.
14.2 Şiddet olayları ve insani kriz yaşanan ülke vatandaşı olan ancak Türkiye’deki yükseköğretim
kurumlarında kayıtlı öğrenciler bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.
15. Başvuru için gerekli belgeler
 Dilekçe (dilekçede hangi yatay geçiş ile başvuru yapıldığı ve başvurulan bölüm/program
belirtilecek)
 Not belgesi (Türkçe ya da İngilizce)
 Öğrenci belgesi (Türkçe ya da İngilizce)
 Pasaport (Türkçe ya da İngilizce)
 Ders içerikleri (Türkçe ya da İngilizce)
 Yukarıda sayılan bütün belgeler tamamlanmak kaydıyla, postayla yapılan müracaatlar da
işleme alınacaktır. Postada yaşanılabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

16. Geçerli Olan Yabancı Dil Puanları
16.1 Türkçe eğitim veren bölümlerden zorunlu yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere
kurum içi veya kurum dışı yatay geçiş başvurusu yapacak olan öğrencilerden;
 Son beş yıl içinde aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı dil sınavlarında belirlenen puanlardan
birini almış olanlar
 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan muafiyet
sınavından başarılı olan veya son üç yıl içerisinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı
Diller Yüksekokulu hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış ve aldıkları eğitimi
belgelendirebilen öğrenciler
yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programından muaf tutulurlar.
Sınavın Adı
TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
CPE: Certificate of Proficieney in English Exam (Cambridge)
CAE: Certificate in Advanced English Exam ( Cambridge)
PTE Academic: Pearson Test of English-Academic
ÖSYM ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavı (YDS) ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlar

Geçerli Puan
(IBT) 72
C
C
55
60 (Doktora
öğrencileri için 55)
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17. Takvim

Yatay Geçişler

Güz Yarıyılı

Kurumlararası ve Kurumiçi Yatay Geçiş İçin Son Başvuru

4 Ağustos 2017

Türkçe Programlardan Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Bulunan
Bölümlere Yatay Geçiş İle Başvuranlar İçin Zorunlu Yabancı Dil
Yeterlik Sınavı

9 Ağustos 2017

Türkçe Programlardan Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Bulunan
Bölümlere Yatay Geçiş İle Başvuranlar İçin Zorunlu Yabancı Dil
Yeterlik Sınavı Sonuç İlanı

11 Ağustos 2017

Kurumlararası ve Kurum İçi Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı

17 Ağustos 2017

Kurumlararası ve Kurum İçi Yatay Geçiş Asıl Olarak Yerleşenlerin
Kayıtları

21-22 Ağustos 2017

Kurumlararası ve Kurum İçi Yatay Geçiş Yedek Olarak
Yerleşenlerin Kayıtları

24-25 Ağustos 2017

Merkezi Puan İle (Ek Madde 1) Yatay Geçiş Başvuruları İçin Son
Başvuru

29 Ağustos 2017

Merkezi Puan İle (Ek Madde 1) Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı

11 Eylül 2017

Merkezi Puan İle (Ek Madde 1) Yatay Geçiş Kayıtları

13-14 Eylül 2017

15 Eylül 2017
Merkezi Yerleştirme Puanı İle (Ek Madde 1) Yatay Geçiş Yapanlar
İçin Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet ve Düzey Belirleme Sınavı
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Yatay Geçişler

Bahar Yarıyılı

Enstitü ve Önlisans Yatay Geçiş Başvuruları

15-26 Ocak 2018

Enstitü ve Önlisans Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı

2 Şubat 2018

Enstitü ve Önlisans Asıl Olarak Yerleşenlerin Kayıtları

5-6 Şubat 2018

Enstitü ve Önlisans Yedek Olarak Yerleşenlerin Kayıtları

8-9 Şubat 2018

 Başvurular şahsen veya posta yolu ile ilgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır. Postada yaşanılabilecek gecikmelerden Kurumumuz
sorumlu değildir.
 Sonuç ve kesin kayıt ile ilgili sorularınız için İlgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu Müdürlükleri ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.
Telefon rehberi için tıklayınız.
 Başvuruların nasıl değerlendirileceğine ilişkin bilgi için tıklayınız.
 Bölüm puanları için tıklayınız.
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