YATAY GEÇİŞ İLAN METNİ
2017/2018 Bahar döneminde Ek Madde 1 kapsamında lisans ve ön lisans programlarına, Ortalama ile
Lisans Programlarına öğrenci kabul edilmeyecektir.
Yatay Geçiş Takvimi;
Başvurular
; 08-19.01.2018
Sonuç İlanı (Asıl)
; 24.01.2018
Kesin kayıt Tarihi
; 25-30.01.2018
Sonuç İlanı (yedek)
; 01.02.2018
Yedek Kayıt Tarihi
; 02-05.02.2018
Yatay Geçiş Başvuru Linki ; http://yataygecis.omu.edu.tr/
Yabancı uyruklu öğrenciler başvurularını online olarak yapmayacaklardır. Bu durumdaki öğrenciler
başvuruya esas teşkil edecek olan belgelerini, 19.01.2018 tarihin kadar başvuruda bulunacakları
Meslek Yüksekokuluna sunmaları gerekmektedir.
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.
 İlk ve Acil Yardım Programına Kayıtlanacak Öğrencilerin tam teşekkülü hastaneden almış oldukları
heyet raporunun aslı Heyet Raporu Örneği ve detaylı açıklamaya ilan metninin sonunda yer
verilmiştir. Lütfen detaylı olarak inceleyiniz. Daha önceki tarihlerde almış olduğunuz rapor,
birimimiz tarafından istenilen rapor formatına uygun olması halinde kabul edilecektir.

FAKÜLTE
YÜKSEKOKUL ADI
Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu

Asıl Kazanan
Kesin Kayıt
Tarihi

Yedek Kazanan
Kesin Kayıt
Tarihi

Kesin Kayıt Yeri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
25-30.01.2018

02/05.02.2018

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci Bürosu
(Omu Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Karşısı,
Saat Kulesi Yanı)

Diğer Meslek
Meslek Yüksekokullarına Ait Öğrenci İşleri
25-30.01.2018 02/05.02.2018
Yüksekokulları
Büroları
Bütün işlemler ilan edilen tarih aralığında yerine getirilecek olup, ilan edilmiş süreler dışında
İşlem talebine yönelik mazeretler dikkate alınmayacaktır.
İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI İÇİN İSTENEN BELGELER VE RAPOR ÖRNEĞİ
İstenen belgeler;





Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden veya Devlet Hastanelerinden alına cak Sağlık Kurul Raporu: (Sağlık
Kurulu Raporunda aşağıdaki hususların yer alması zorunludur.)
Sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduğunun ifade edilmesi,
Boy ve kiloların belirtilmesi (Programa kayıt olabilmek için; erkek öğrenciler 1,65 m’den, kız öğrenciler
ise 1,60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerin son iki
rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağrılığında olma şartlarını taşımalıdır)
 Kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte
taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.
RAPOR ÖRNEĞİ (Örnek Sağlık Kurulu Raporu İçin Lütfen aşağıdaki Örneğe bakınız ve Rapor için
başvurduğunuz hastaneye bu örneği gösteriniz)

