
	

	

TARSUS ÜNİVERSİTESİ 

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ KONTENJAN VE BAŞVURULARI 

 

Üniversitemiz 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı yatay geçiş(başarı puanı) 
kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvim aşağıda belirtilmiştir. 
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BAŞARI DURUMUNA GÖRE YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ 

Bahar Dönemi Kontenjan ve Koşulların İlanı ve Başvuruların 
Kabulü 

02.01.2019 

 

11.01.2019 

Başvuru Değerlendirme Sonuçları İlanı 17.01.2019 17.01.2019 
Başvuru Değerlendirme Sonuçları İtiraz 18.01.2019 18.01.2019 
Bahar Dönemi Ön Lisans Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri (Asiller) 21.01.2019 23.01.2019 
Bahar Dönemi Ön Lisans Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri (Yedekler) 24.01.2019 25.01.2019 

 

 BAŞVURU KOŞULLARI 

1. Yatay geçişler, eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları 
arasında yapılır.  İlk yarıyılı ve son yarıyılına geçiş yapılamaz.  

2. Yabancı öğrenci statüsünde bir diploma programına yerleşen öğrenciler yatay geçiş 
yapamazlar.  

4. Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;  

• Kayıtlı bulunduğu diploma programında, tamamlamış olduğu dönemlere ait tüm dersleri 
almış ve başarmış olması zorunludur.  

• Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not 
ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az 100’lük not 
sisteminde 60 veya eşdeğeri, 4’lük sistemde tam not üzerinden 2.00 olması gereklidir. 

5. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya 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 veya kayıt olduğu yıldaki merkezi 
yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban 
puanına eşit veya yüksek olması gerekir.  

6. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapacak öğrencilerin öğretim yılı sonu 
itibariyle ilk %10’a girmeleri gerekir.  

7. Bir Yükseköğretim Kurumundan, çıkarma, uzaklaştırma vb. disiplin cezası almış 
olanlar yatay geçiş için başvuruda bulunamazlar.  

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 

Başvurular  yatay geçiş yapılmak istenen Meslek Yüksekokuluna şahsen ya da posta/kargo 
yoluyla yapılabilir. Posta/kargo yoluyla yapılan başvuruların geç ulaşmasından aday sorumludur. 
Eksik evrakla yapılmış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.   

Başvuru Adresi 

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü Meslek Yüksekokulu 

 Kartaltepe Mah. Takbaş Köyü Mevkii 33400 Tarsus / MERSİN 

  

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 

 1-Başvuru Formu. 

2-Yatay geçiş için başvuracak öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve 
derslerden aldığı notları gösteren not döküm belgesi (Transkript) aslı.  

3- Öğrencinin geldiği Yükseköğretim Kurumunda tamamladığı yarıyıllara/yıllara ait bütün 
dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve onaylı ders içerikleri  

4-Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını belirtir 
belge. 

5-Ders İçerikleri: Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki derslerin 
ders içeriklerini gösterir resmi belge. 
  

5-İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda 
bulunacak öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç ilk %10'a girdiklerini gösterir belge. 

6- Ö.S.Y.S. sınav sonuç belgesi'nin internet çıktısı. 

BAŞVURU SONUCU VE KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 



	

	

Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz web sayfasından 
belirtilen takvime göre ilan edilir. Belirlenen süre içinde asil adaylardan kayıt yaptırmayanların 
yerine sırayla yedekler çağrılır. 

1-Kesin Kayıtta İstenen Belgeler 

a) Nüfus Cüzdanının fotokopisi (önlü, arkalı) 

b) 3 adet 4,5 cm x6 cm boyutunda fotoğraf (fotoğrafların arkasına T.C. kimlik no, öğrenci numarası, ad 
soyad yazılacaktır.) 

c) İkinci öğretime yatay geçiş yapan öğrenciler için güz dönemi öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin 
yatırıldığına dair makbuz. (Bakanlar Kurulu Kararında açıklanan harç miktarlarına göre işlem yapılır.) 

ç) İkinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş için başvuran öğrencilerden geldiği üniversitede ilk 
%10’a girdiğine dair belge. 

d) Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı. (İlgili üniversiteye kesin kayıttan sonra resmi yazı 
ekinde gönderilmek üzere) 

 

Hesap Numaraları 

Ziraat Bankası Tarsus Üniversitesi Şubesi Hesap Numaraları: 

Birinci Öğretim Hesap Numarası: 0238-86844078-5001   

İkinci Öğretim Hesap Numarası:  0238-86844078-5002 

 

  

	


