
T.C. 

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 

 

“Yükseköğretim Kurumlarından Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş 

Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında 

Üniversitemiz ÖNLİSANS normal programlarına yatay geçiş için başvuracak öğrencilerde aranacak 

koşullar, gerekli belgeler, son başvuru tarihleri ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir. 

 
 

A-BAŞVURU/DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI 
 

1. Kurumlararası yatay geçişler yükseköğretim kurumlarının isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları 

tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları arasında ve 

kontenjan dâhilinde ilan edilen süre içerisinde yapılır. 

 

2. Gireceği yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla 

geçiş notu dâhil) 100 üzerinden en az 60 veya eşdeğeri olması gerekir. 

 

3. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim 

görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 ve üzeri olması veya kayıt olduğu 

yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına 

eşit veya yüksek olması gerekir. 

 

4. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 

 

5. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş 

yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde 

onuna (%10) girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde 

yatay geçiş yapabilirler. 

 

6.  Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim 

Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları veya üniversitelerce düzenlenen karşılıklar 

kullanılabilir. 

 

7. Yatay geçiş yapmak üzere müracaatta bulunan öğrencilerin sadece genel akademik not ortalamasına göre 

yerleştirmeleri yapılır. Belirlenen kontenjandan daha fazla sayıda başarı şartını taşıyan adayın olması halinde 

kontenjan sayısı kadar asil ve yedek aday ilan edilir. Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar 

yerine yedeklerin başvurusu alınır. 

 

 

 B-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
 

1) Başvurduğu programı (bölümü) belirten dilekçe. 

2) Yeni tarihli Öğrenci Belgesi. 

3) ÖSYS Sonuç belgesinin internet çıktısı. 

4) Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi. 

5) Not durum belgesinin (Transkript) aslı ve ders içerikleri. 

(Not belgesi yabancı dilde olanlar, bu belgenin onaylı Türkçesini de eklemeleri gerekmektedir. Ayrıca 

transkriptlerinde genel başarı not ortalaması hesaplanmamış olan öğrenciler, genel başarı not ortalamasını da 

hesaplatıp öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumuna onaylatmak zorundadırlar.) 

6) Kayıt için istenilen belgeler ilgili meslek yüksekokuluna teslim etmeyen adayların Üniversitemiz 

öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılacak ve herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir. 

7) Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri 

yapmaya yetkilidir. 

 

 

 

 



 

 

 

 
C-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TARİHLERİ 

 

AKADEMİK 

BİRİM 

BAŞVURU 

TARİHLERİ 

DEĞERLENDİRME 

TARİHLERİ 

 

SONUÇLARIN 

İLANI 

  ASIL 

KAYIT 

TARİH

LERİ 

YEDEK               

KAYIT 

TARİHLERİ BAŞLAMA BİTİŞ BAŞLAMA

A 

BİTİŞ BAŞLAMA BİTİŞ BAŞLAMA 

BİTİŞ 

BİTİŞ 

Meslek 

Yüksekokulları 

 

02.01.2019 

 

14.01.2019 

 

15.01.2019 

 

18.01.2019 

 

21.01.2019 

 

21.01.2019 

 

 23.01.2019 

 

24.01.2019 

 

25.01.2019 

 

Yatay geçiş başvuruları bütün belgeler tamamlanmış olarak, 02-14 Ocak 2019 tarihleri arasında ilgili  

meslek yüksekokul müdürlüklerine şahsen veya posta ile yapılır. Postayla yapılan başvurulardaki 

gecikmelerden başvuru sahibi sorumludur. 

 

 

 

 

                   T.C. 

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 

        2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 

        YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MESLEK YÜKSEKOKULLARI 
YURT İÇİ  YURT DIŞI 

1. sınıf 1. sınıf 
Şırnak Meslek Yüksekokulu   

Büro Yönetimi ve Yöneticiliği Asistanlığı Programı 3 0 

Çocuk Gelişimi Programı 5 0 

Elektrik Programı 3 0 

Makine Programı 3 0 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 3 0 

Cizre Meslek Yüksekokulu   

Sosyal Hizmetler Programı 4 0 

Çocuk Gelişimi Programı 4 0 

Bilgisayar Programcılığı Programı 4 0 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 4 0 

Silopi Meslek Yüksekokulu   

Çocuk Gelişimi  Programı 4 0 

Bankacılık ve Sigortacılık Programı 4 0 

Dış Ticaret Programı 3 0 

Lojistik Programı 3 0 

İdil Meslek Yüksekokulu   

Sosyal Hizmetler Programı 5 0 

Çocuk Gelişimi Programı 5 0 


