AYNI DÜZEYDEKİ EŞDEĞER DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ
Başvuru Tarihi:

11.01.2016-27.01.2016 (Mesai bitimine kadar)

Gerekli Belgeler:

* Başvuru Formu
* Öğrenci Belgesi
* Onaylı not durum belgesi (Transkript)
* Onaylı müfredat ve ders içerikleri
* Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
* ÖSYS sınav sonuç belgesi
* Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi
* Yurt dışından yapılan başvurularda, adayın öğrenim gördüğü Üniversitenin
Yükseköğretim Kurulunca tanınıyor olması, alt sınıflardan almadığı veya başarısız
dersi olmadığına dair bir yazı getirmesi, belgelerin asıl veya noter tasdikli sureti,
Türkçe tercümelerinin olması, ayrıca Yükseköğretim Kurumunu tanıtan (dersler ve
ders içeriklerini belirten) doküman eklemesi gerekir.

Genel İlkeler
(1) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki
yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
(2) Üniversitemizde aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan
sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan
öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
(3) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci
öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst
sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş
yapabilirler.
(4) Uzaktan öğretimden uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve
uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim
görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması ya da
kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının
o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
(5) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından uzaktan eğitim veren diploma programlarına
yatay geçiş yapılabilir.
(6) Başka Yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize yapılan yatay geçiş başvurularında,
başvurulan programın I. ve II. Öğretim programı var ise bu programlardan sadece birisi için tercih
yapılabilir.
(7) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunan yükseköğretim kurumları yurtdışı yükseköğretim
kurumları olarak değerlendirilecektir.
KURUM İÇİ PROGRAMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ
(1) Tanım: Ondokuz Mayıs Üniversitesinde aynı düzeydeki diğer diploma programlarına geçişi ifade
eder.

(2) Üniversitemiz bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci
kabul eden diploma programlarına yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi
sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı
merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer devlet
üniversiteleri diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması gerekir.
(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde
diğer şartların yanı sıra özel yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ
(1) Üniversitemize yatay geçişler diğer yükseköğretim kurumlarındaki aynı düzeydeki eşdeğer
diploma programlarından yapılır.
(2) Üniversitemize yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu diploma programında bitirmiş olduğu
dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 (4.00 üzerinden 2.00) olması gerekir.
(3) Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri,
değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde Üniversitemiz internet sayfasında ilan
edilir.
(4) İlan edilen kontenjan sayısınca asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde kayıt
için başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin kayıt başvurusu alınır.
(5) Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş başvuruları, “Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmenliğinin 13 üncü maddesi ile bu yönergenin
hükümlerine göre değerlendirilir.
YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ÜNİVERSİTEMİZE YATAY GEÇİŞ
(1) Üniversitemize yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu diploma programında bitirmiş olduğu
dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 (4.00 üzerinden 2.00) ve aldığı tüm
derslerden başarılı olması gerekir.
(2) Birinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği
diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusu yapabilir.
Bu şekilde başvuran adayların başvuruları, ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi
bittikten sonra boş kontenjan kalması durumunda değerlendirmeye alınır.
(3) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin Üniversitemizde yatay geçiş
yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler,
yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu
yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı
kapsamı dışında değerlendirilir.
(4) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü
yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye
yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma
programının, Üniversitemizde yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına
eşdeğerliğinin ilgili birim tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
(5) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş
başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği
kabul edilen sınavlar ve puanları aşağıda belirtilmiştir.
Eşdeğerliliği kabul edilen sınavlar ve puanları
a) SAT I sınavından başvuracağı bölüme göre en az 1000 ile 1100 toplam puan almış olmak,
b) GCE (General Certificate Education-A level) sınavında, en az biri başvurulan programla ilgili olmak
üzere en az 3 konuda A seviyesi almış ve konulardan aldıkları notların ortalaması C ve üzeri olmak,
c) ACT sınavında; Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) puan olarak en
az 24 puan almış olmak,
ç) Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden
alınan sınav notu ortalaması en az 90 olmak,
d) Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavlarında fen dalında (Scientific Stream)
diploma notu en az 70 olmak,
e) Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 ile 32
olmak,
f) TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya
almış olmak,
g) ABİTUR sınavından en fazla 4 puan almış olmak,
h) Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan üniversite giriş sınavında (Gaokao) başvurulan programın puan
türünde 750 üzerinden en az 490 almış olmak,
ı) Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavından sayısal ve eşit ağırlıklı
puanla öğrenci kabul eden bölümler için 240 üzerinden en az 190, diğer bölümler için en az 175 puan
almış olmak,
i) Libya’daki Al- Shada -Al –Thanawiya (Baccalaureate) Sınavından Mühendislik ve Fen
FakültesiBölümleri için en az 195, diğer bölümler için ise 185 taban puanı almış olmak,
j) İran’da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması en az 12/20 ve “Pişdaneşgahi” bitirme
notu en az 12/20 olmak,
k) Yunanistan Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde puan almış olmak,
l) Makedonya Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde puan almış olmak,
m) Kosova Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde puan almış olmak,
n) Fransız Bakalorya diplomasına sahip olmak ve diploma notu en az 12 olmak,
BAŞVURU YERİ Kurupelit Kampüsü Öğrenci Bürosu
(Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Karşısı Saat Kulesi Yanı)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

