YATAY GEÇİŞ İLAN METNİ
Yatay Geçiş Takvimi;
Başvurular
; 01-15 Ağustos 2017
Sonuç İlanı
; 23 Ağustos 2017
Kesin kayıt Tarihi ; 05-08 Eylül 2017
Yedek Kayıt Tarihi ; 11-12 Eylül 2017
(Bütün işlemler ilan edilen tarih aralığında yerine getirilecek olup, ilan edilmiş süreler dışında işlem
talebi için herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir)
Yatay Geçiş Başvuru Linki; http://yataygecis.omu.edu.tr/
ÖNEMLİ NOT !!!
Öğrenci, yatay geçiş başvuruları, ilan edilen tarih aralığında internet sitesi üzerinden beyan
usulüne göre yapılacak olup, kesin kayıt esnasında başvuruya esas teşkil edecek BELGELERİN ASIL
NÜSHALARINI eksiksiz olarak ibraz edilecektir. Kendilerine avantaj sağlamak amacı ile yanlış beyanda
bulundukları tespit edilen veya eksik belge ile kesin kayda gelen öğrencilerin kesin kayıt işlemi yerine
getirilmeyecektir. Kesin kayıt işlemi yapıldıktan sonra, yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen
öğrencinin tüm cezai ve hukuki sorumluluk öğrenciye ait olmak üzere Üniversitemiz ile ilişiği kesilir ve
gelmiş olduğu Yükseköğretim kurumuna geri gönderilir. Öğrenci, yapılan uygulama nedeni ile her
hangi bir hukuki hak iddiasında bulunamaz.
Gerekli Belgeler: Yatay geçiş başvurusunda bulunan ve başvuru sonrası kayıt hakkı kazanan öğrenciler
kesin kayıt için geldiklerinde aşağıdaki belgelerin asıl (Islak İmzalı) nüshalarını yanlarında getirmek
zorundadır. Eksik ve onaysız belge ve ya belgeler ile gelen öğrencilerin kayıt işlemi yerine
getirilmeyecektir.
Belgeler;
* Online başvuru sonrasında, başvuruya ait sistemden alınacak 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
* Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı http://oidb.omu.edu.tr/formlar adresine yer alan
“yatay geçiş muafiyet talep formu” nun doldurulması
* 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.
* Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerden
daha önce Ek madde 1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair belge
Belge Gönderme;
Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine online yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrenciler, başvuruya
esas teşkil edecek olan yukarıda belirtilen belgelerini, 18 Ağustos 2017 tarihine kadar, başvurmuş
oldukları birimlere posta yolu ile ve ya şahsen göndermek zorundadır. Postadan kaynaklanan
gecikmelerden dolayı öğrenci sorumludur.
Üniversitemiz bünyesindeki diğer Fakülte/Yüksekokullara online olarak başvuran öğrenciler, talep
edilen belgeleri, kesin kayıt için geldiklerinde ibraz etmek zorundadır. Eksik veya onaysız belge ile gelen
öğrencinin kesin kayıt işlemi yerine getirilmeyecektir.

Eğitim Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Fen Edebiyat Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İlahiyat Fakültesi

06 Eylül 2017
07 Eylül 2017

08.30-12.00
13.00-17.00
08.30-12.00
13.00-17.00

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

Ziraat Fakültesi

08 Eylül 2017

11-12 Eylül 2017
08.3-17.00

FAKÜLTE YÜKSEKOKUL ADI

YATAY GEÇİŞ ASIL VE KESİN KAYIT TARİHLERİ
Asıl Kazanan
Asıl Kazanan
Yedek Kazanan
Kesin Kayıt Tarihi
Kayıt Saati
Kesin Kayıt Tarihi
08.30-12.00
05 Eylül 2017
13.00-17.00

08.30-12.00

Kesin Kayıt Yeri
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
Öğrenci İşleri daire
Başkanlığı
Öğrenci Bürosu
(OMU Atatürk Kongre
ve Kültür Merkezi
Karşısı,
Saat Kulesi Yanı)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi
Tıp Fakültesi
Diğer Fakülte/Yüksekokullar

05-08 Eylül 2017
05-08 Eylül 2017

08.30-17.00
08.30-17.00

11-12 Eylül 2017
08.30-17.00

Fakültelere ait
Öğrenci İşleri
Büroları

Not:
-Yedek öğrenci listesi 08 Eylül 2017 tarihinde mesai bitiminden sonra ilan edilecektir.
-İlan edilen günde kayıt için gelmeyen öğrencilerin kayıtları 08 Eylül 2017 tarihinde 13.00-17.00 saatleri arasında
yapılabilecektir.
-Kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz ilan edilen gün ve saat aralığında kayıt için gelmesi önemlidir.

Genel İlkeler
Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki
yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
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.
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.
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.
Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından uzaktan eğitim veren diploma programlarına
yatay geçiş yapılabilir.
Başka Yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize yapılan yatay geçiş başvurularında,
başvurulan programın I. ve II. Öğretim programı var ise bu programlardan sadece birisi için tercih
yapılabilir. Ayrıca öğrencinin aynı dönemde bir yatay geçiş başvurusu hakkı vardır.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunan yükseköğretim kurumları yurtdışı yükseköğretim
kurumları olarak değerlendirilecektir.
KURUM İÇİ PROGRAMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ
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
üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması gerekir.
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
Üniversitemize yatay geçişler diğer yükseköğretim kurumlarındaki aynı düzeydeki eşdeğer diploma
programlarından yapılır.
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.
İkinci 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.
Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri,
değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde Üniversitemiz internet sayfasında
ilan edilir.
İlan edilen kontenjan sayısınca asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde kayıt için
başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin kayıt başvurusu alınır.
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.
EK MADDE 1 İLE YATAY GEÇİŞ
Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının
girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine, (Örneğin, İşletme (puan türü
TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve
bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit
veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.)
Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerin de ikinci madde şartlarını
sağlamaları durumunda başvuru yapabileceklerine, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul
eden programlara başvuru yapılamayacağına,
Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri
yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya
lisans programlarına geçiş yapabilecekleri (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa),
Öğrencilerin Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilmesine, (İlgili başvuru
döneminden önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin tekrar yatay geçiş
yapamayacağına) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi
yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru
tarihlerinde geri dönebilmelerine,
İkinci madde uyarınca yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf
dâhil olmak üzere öğrencilerin söz konusu maddeden yararlanmasına, bu durumdaki adayların
intibakının ilgili kurullar tarafından yapılmasına,
DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği

yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabileceği ve adayların ilgili yıl için programın DGS
puanına sahip olmaları gerektiği ile ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrencilerin o programa
başvuru yapamayacağı,
Yükseköğretim kurumlarındaki M.T.O.K. Programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları
tercih yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih
edebilecek ortaöğretim alanları ve yerleşebilecekleri programlar uyarınca başvuru yapılabileceğine,
M.T.O.K programlarında okuyan öğrencilerin ise yukarıda yer alan başvuru şartlarını sağlamaları
halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabileceğine,
Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt
olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerektiğine,
Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara
geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerektiğine, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta
geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık
eğitimi almaları gerektiğine,
Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM
merkezi yerleştirme puanlarının dikkate alınmasına, başarı vb. şart aranmamasına,
YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ÜNİVERSİTEMİZE YATAY GEÇİŞ
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.
Yurt dışı üniversitelerden yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin ilgili Yükseköğretim
Kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olması gerekir.
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 Fakültesi Bölümleri
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,

