
2017-2018  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK MADDE-1 UYARINCA  MERKEZİ 

YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 
 
 

 
 Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, 

Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca 

yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek 

işlemlere ilişkin usul ve esaslar 08/01/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş 

ve adı geçen yönetmeliğin Ek Madde 1'i dikkate alınarak, daha önce konuya ilişkin alınan Yükseköğretim Yürütme 

Kurulu kararları yürürlükten kaldırılarak, bu tarihten sonra Ek Madde 1 uyarınca;  2017-2018 eğitim-öğretim yılı 

Güz yarıyılında Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilecektir. Başvuru 

şekli, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve değerlendirme takvimi, başvuru koşulları ve ayrılan kontenjanlar aşağıda 

gösterilmiştir. 
 

BAŞVURU:  

1- Ön kayıtlar, 01-15 Ağustos 2017 tarihleri basvuru.istanbul.edu.tr  adresinden  online olarak yapılacaktır.   

 

Online Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.  
 

2017-2018 eğitim- öğretim yılı Güz yarıyılında Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) yatay geçiş 

yoluyla kabul edilecek programlara başvuru işlemleri başvuru tarihleri içerisinde kesintisiz bir şekilde internet 

üzerinden online olarak yapılacaktır. 

 

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

değerlendirme ölçütlerine ilişkin bilgileri dikkatle okuyunuz. 

 

1- Kontenjanlara başvurular sadece online olarak yapılacak olup, online başvuru sırasında doldurulan 

bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir. Başvuru Sırasında evrak teslim edilmeyecektir. 
4- Belirtilen tarihler arasında başvurusunu yapmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez. 

5- Başvuru sonuçları ilgili birimin internet sayfasında ilan edilecektir. 

 

Not: Başvurular sadece online yapılmakta olup, ayrıca başvuru için evrak teslimi yapılmayacaktır. 
 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: *  
1- Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenim gördüğü yıla ait bütün dersleri gösterir 

öğretim planı/müfredatı ve ders içerikleri ve adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan aldığı 

ders içerikleri. 
2- Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı 

notları gösteren resmi lisans öğrenim belgesinin(Transkript) aslı veya resmi fotokopisi 

3- Kayıtlı olduğu programa yerleştiği ilgili yıldaki bütün puan türlerinde alınan yerleştirme puanı ve 

başarı sıralarını gösterir ayrıntılı ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) 

4- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge 

5- Öğrenci Belgesi 

6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

7- Online Başvuru Formu 

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

tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.) 

9- İkametgâhı ile ilgili beyanı (İkamet Beyanı Formu için  TIKLAYINIZ ) 

10- Geldiği Üniversiteye ait eski öğrenci kimlik kartı 

 

 

 

 

 

 

http://basvuru.istanbul.edu.tr/
http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=2017-2018-guz-donemi-yatay-gecis-kilavuzu-(1).pdf
http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2015/05/ikametbeyani.pdf


NOTLAR 

 

* Lisans Tamamlama Programlarına Yatay Geçiş ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için 

TIKLAYINIZ. 

 

* Askeri Okullardan İlişiği kesilen veya öğrenimi devam eden öğrenciler Ek Madde 1 uygulama esasları 

kapsamında yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Kararı 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. 

 ZORUNLU HAZIRLIK ÖNGÖREN PROGRAMLAR İÇİN (Tıklayınız)  

*İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Örgün) ve İlahiyat İkinci Öğretim programlarında 17/08/2017 tarihinde, Saat; 14:00, 

İlahiyat Fakültesinde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınavı yapılacaktır. 

 

 
 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ: 

Başvuru Tarihi 01-15 Ağustos 2017 

Zorunlu Hazırlık Sınıfı Öngörülen Bölümlere/Programlara 

Başvuranların Yeterlilik Sınavı  
 17 Ağustos  2017 saat:10:00  

(Yer: Yabancı Diller Bölümü) 

Başvuruların Değerlendirilmesi için son gün 22 Ağustos 2017 

Sonuçların İnternet Sayfasında İlanı 24 Ağustos 2017 

Kesin Kayıt 05-08  Eylül 2017 

                                                  

                                                           Ayrıntılı Takvim İçin TIKLAYINIZ. 

 

 
  

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI İÇİN  

(Tıklayınız) (Güz uygulama esaslarını dikkate alınız.) 

 

DİPLOMA PROGRAMLARINA AİT KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR (tıklayınız)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARA AİT ADRES BİLGİLERİ İÇİN (Tıklayınız) 

 

http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=lisans-tamamlama.pdf
http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=askeri-okullar.pdf
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu26022016.pdf
http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=2017-zorunlu-hazirlik-ongoren-programlar.xls
http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=2017-2018-akademik-takvim-onlisans-lisans-ayrintili.pdf
http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=2017-2018-akademik-takvim-onlisans-lisans-ayrintili.pdf
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/13290572/yatay_gecis_g%C3%BCz_bahar_ek_madde_1_karar_metni_son_hali_12_ocak_.pdf/77738e01-4f10-4220-bf02-42786f74f8aa;jsessionid=B6914FF2089535CF29A36792F8EECFC9
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/13290572/yatay_gecis_g%C3%BCz_bahar_ek_madde_1_karar_metni_son_hali_12_ocak_.pdf/77738e01-4f10-4220-bf02-42786f74f8aa;jsessionid=B6914FF2089535CF29A36792F8EECFC9
http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=ek-madde-1-taban-puan-ve-kontenjanlar.xlsx
http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=ek-madde-1-taban-puan-ve-kontenjanlar.xlsx
http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=ek-madde-1-taban-puan-ve-kontenjanlar.xlsx
http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=ek-madde-1-taban-puan-ve-kontenjanlar.xlsx
http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2016/05/2016-KAYIT-YERİ-ADRESLERİ.pdf

