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2015–2016 öğretim yılı bahar döneminde “Merkezi Yerleştime Puanına göre Kurumlararası Yatay Geçiş” yapmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeler ile 27 Ocak-02 Şubat 
2016 tarihleri arasında Kayıt-Kabul Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir. 
 
Önemle duyurulur, 
 
Kayıt-Kabul Müdürlüğü 
 
Kimler Başvuru Yapabilir 
Hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf olmak üzere tüm sınıf öğrencileri başvurabilir. Özel yetenek sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran adaylar kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme 
puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması halinde bu haktan yaralanabilirler, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden 
programlara başvuru yapılamamaktadır. 
 
Başvuru Koşulları 

 Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme (YGS/LYS/DGS) puanlarının, Üniversitemizin taban puanına eşit veya yüksek olması. (Öğrencinin halen öğrenim görmekte 
olduğu programa kayıt yaptırdığı yılda, Üniversitemize öğrenci kabul edilmemişse merkezi yerleştirme puanı ile geçiş yapılamaz.) 

 Yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte yabancı dil yeterlilik koşulunun sağlanması. (Hazırlık sınıfında veya birinci sınıfın ilk dönemine geçiş yapmak isteyenler yabancı dil 
şartını sağlamamaları halinde Üniversitemizde yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederler.) 

Başvuru için gerekli Belgeler 

Hazırlık sınıfı öğrencileri için Ders Aşamasındaki öğrenciler için 

 Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu 

 Öğrenci Belgesi 

 ÖSYM Puan belgesi 

 ÖSYM Yerleşme belgesi, 

 Disiplin cezası almadığına dair yazı. 

 İngilizce Hazırlık Sınıfı’ndan başarılı olduğunu ve başarı notunu gösteren belge. 

 Merkezi yerleştirme ile başvuracak öğrenciler için Ek-Madde1 kapsamında daha 
önce yatay geçiş yapıp yapmadığına dair yazı. 

 Nüfus Cüzdanı fotokopisi. 

 Başvuru ücretinin (250 TL) ödendiğine ilişkin dekont.* 

 

 Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu 

 Not durum belgesi (Transcript). 

 Öğrenci Belgesi 

 ÖSYM Puan belgesi 

 ÖSYM Yerleşme belgesi, 

 Ders içerikleri onaylı fotokopisi. 

 Disiplin cezası almadığına dair yazı. 

 İngilizce Hazırlık Sınıfı’ndan başarılı olduğunu ve başarı notunu gösteren belge.* 

 Yurt dışındaki üniversitelerden başvuru halinde belgeleri sunulan üniversiteye ait 
YÖK’ten alınacak denklik belgesi. 

 Merkezi yerleştirme ile başvuracak öğrenciler için Ek-Madde1 kapsamında daha 
önce yatay geçiş yapıp yapmadığına dair yazı. 

 Nüfus Cüzdanı fotokopisi. 

 Başvuru ücretinin (250 TL) ödendiğine ilişkin dekont. 

* Başvuru Ücreti İçin 
Vakıfbank İzmir Şubesi (Şube Kodu: 004)  IBAN TR85 0001 5001 5800 7274 699070 

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE  
KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 

http://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/oim.ieu.edu.tr/4224_1453214855.pdf
http://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/oim.ieu.edu.tr/4224_1453214855.pdf

