
2015-2016  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK MADDE-2 UYARINCA SURİYE-MISIR 

VE YEMEN ÜNİVERSİTELERİNDEN YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 
 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan 

Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik 21 Eylül 2013 tarih ve 28772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, söz konusu 

Yönetmeliğin Ek Madde 2’si uyarınca hazırlanması gereken Usul ve Esasların belirlenmesi konusu 

18/06/2014 tarih ve 09/07/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar uyarınca;  

a)- 2014-2015 eğitim- öğretim döneminden itibaren uygulanmak üzere, 2013-2014 eğitim öğretim 

döneminden önce Suriye ve Mısır'da ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde 

Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türk vatandaşı, bu ülkelerin 

vatandaşı ile bu ülkelerdeki yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş 

işlemlerinde, 

b)- Yemen'de çıkan olaylar nedeniyle eğitimine bu ülkede başlayan Türk öğrencilerin yurdumuzdaki 

yükseköğretim kurumlarında eğitime devam hakkı verilmesine ilişkin talepleri 14/10/2014 tarihli 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve Suriye ve Mısır'daki olaylar nedeniyle 

18/06/2014 tarih ve 09/07/2014 tarihli YükseköğretimYürütme Kurulu toplantılarında alınan kararlar ile 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan 

Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek Madde -2 Uyarınca, 2014-

2015 eğitim- öğretim döneminden itibaren uygulanmak üzere Yemen'de ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta 

Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan 

Türk vatandaşı öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde; 

c)- Libya’da çıkan olaylar nedeniyle eğitimine bu ülkede başlayan Türk öğrencilerin yurdumuzdaki 

yükseköğretim kurumlarında eğitime devam hakkı verilmesine ilişkin talepleri 27/05/2015 tarihli 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans 

Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması 

Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek Madde-2 uyarınca 2015-2016 eğitim- öğretim döneminden itibaren 

uygulanmak üzere Libya’da ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık 

programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türk vatandaşı öğrencilerin ülkemizdeki 

yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde; 

1. Öğrencilerin yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olması durumunda birinci sınıf ve son sınıf dahil 

yatay geçiş yapabilmelerine, 

2. Öğrencilerin başvurduğu bölümün ilgili yılındaki ÖSYS kontenjanının %10 nu geçmemek üzere yatay geçiş 

başvurularının yükseköğretim kurumları tarafından değerlendirilmesine,  

3. Yatay geçiş için istenen belgelere sahip olmayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci 

olarak ders alabilmelerine, belgelerini sağlayanların yatay geçiş yapabilmelerine, 

4. Lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde eğitime başlayan 

öğrenciler Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilgili yükseköğretim kurumlarına 

başvurmalarına karar verilmiştir. 

 

 

 



BAŞVURU:  

 

1- 1- Ön kayıtlar, 03-28 Ağustos 2015 tarihleri basvuru.istanbul.edu.tr  adresinden  online olarak ve 

takibinde evrak teslimi olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.   

 

Online Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.  

 

2015-2016 öğretim yılı Güz yarıyılında Ek Madde-2 kapsamında yatay geçiş başvuru işlemleri başvuru 

tarihleri içerisinde kesintisiz bir şekilde internet üzerinden online olarak yapılacaktır. 

 

Online başvurusunu tamamlayan adayların 28 Ağustos Cuma günü saat 17:00’ye kadar aşağıda 

belirtilen belgeleri ilgili birim (Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne)   öğrenci işleri bürosuna elden 

teslim etmeleri ya da posta, kurye v.b. ile ulaştırmaları gerekmektedir. Posta, kurye v.b. yolla gönderilen 

belgelerin gecikmesi mazeret teşkil etmez. Posta, kurye v.b. yolla gönderilen belgelerin 28 Ağustos 2015 

tarihinde saat 17:00’ye kadar ilgili birime (Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne)   ulaşması 

adayların sorumluluğunda olup, belirtilen saatten sonra ulaşan belgeler dikkate alınmaz. 

 

Online Başvuru işlemine başlamadan önce aşağıdaki linklerden; kontenjanlar, başvuru koşulları ve 

değerlendirme ölçütlerine ilişkin bilgileri dikkatle okuyunuz. 

2- Belgelerin eksik olması durumunda yatay geçiş başvurusu değerlendirmeye alınmaz. 

3- Başvuru sırasında verilen belgeler iade edilmez. 

4- Belirtilen tarihler arasında başvurusunu veya kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia 

edemez. 

5- Başvuru sonuçları ilgili birimin internet sayfasında ilan edilecektir. 

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

*Suriye, Mısır ve Yemen’de  Üniversite öğrenimi gördüğüne dair öğrenci belgesi ile Türkçe tercümesinin 

noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği 

*Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası beyanı için) 

* Geçerli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter 

ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği ( Suriye uyruklu olup geçerli pasaportu olmayan adaylardan 

ülkemizdeki barınma merkezlerinde kalanlara verilen tanıtma kartına sahip olması)  

 

*Ara ve son sınıflar için adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu 

derslerden aldığı notları gösteren Transkript ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden 

onaylı örneği 

*Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan aldığı onaylı ders içerikleri ile Türkçe tercümesinin 

noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği  

*Üniversitemizin yabancı dil hazırlık öngören programlarına başvuracak adayların, İstanbul Üniversitesi 

Yabancı Diller Bölümünün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmaları ya da ulusal veya 

uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan veya muadili puan almış 

olduklarını başvuru sırasında belgelemeleri. Yabancı dil muadili sınavlar için  TIKLAYINIZ. 

http://basvuru.istanbul.edu.tr/
http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2015/06/YATAY-GEÇİŞ-BAŞVURU-KILAVUZU-son.pdf
http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69111/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-240413.pdf
http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69111/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-240413.pdf


  KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

*Lise Diplomasının aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi 

*Lise Diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış 

Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı  

*Sekiz adet 4,5 x 6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek 

şekilde çekilmiş olmalıdır.) 

*İkamet Adresi Beyanı (Formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.) 

 

*Üniversitemizin yabancı dil hazırlık öngören programlarına başvuracak adayların, İstanbul Üniversitesi 

Yabancı Diller Bölümünün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmaları ya da ulusal veya 

uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan veya muadili puan almış 

olduklarını başvuru sırasında belgelemeleri. Yabancı dil muadili sınavlar için  TIKLAYINIZ. 

 

ÖNEMLİ NOT:  Yatay geçiş için istenen belgelere sahip olmayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarından 

özel öğrenci olarak ders alabilmelerine, belgelerini sağlayanların yatay geçiş yapabilmelerine, 

 

 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ: 

 

Başvuru Tarihi 03-28 Ağustos 2015 

Zorunlu Hazırlık Sınıfı Öngörülen 

Bölümlere/Programlara Başvuranların Yeterlilik Sınavı 

02 Eylül 2015 Saat: 10.00 

(Yer: Yabancı Diller Bölümü) 

Başvuruların Değerlendirilmesi için son gün 08 Eylül 2015 

Sonuçların İnternet Sayfasında İlanı 09 Eylül 2015 

Kesin Kayıt 14-18 Eylül 2015 

                                                   

                                                    Ayrıntılı Takvim İçin TIKLAYINIZ. 

 

DİPLOMA PROGRAMLARINA AİT KONTENJANLAR  (Tıklayınız) 

 

FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARA AİT ADRES BİLGİLERİ İÇİN (Tıklayınız) 

http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2015/06/ikametbeyani.pdf
http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69111/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-240413.pdf
http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69111/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-240413.pdf
http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2015/05/2015-2016_%C3%96NL%C4%B0SANS-L%C4%B0SANS-AYRINTILI-SON.pdf
http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2015/05/2015-2016_%C3%96NL%C4%B0SANS-L%C4%B0SANS-AYRINTILI-SON.pdf
http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2015/06/EK-MADDE-2-KONTENJAN.pdf
http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2015/06/EK-MADDE-2-KONTENJAN.pdf
http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2015/06/2015-KAYIT-YERİ-ADRESLERİ.pdf
http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2015/06/2015-KAYIT-YERİ-ADRESLERİ.pdf

