Ek Madde-2 Uyarınca Yemen'den Yapılabilecek Yatay Geçiş
İşlemlerine İlişkin Esaslar
Yemen'de çıkan olaylar nedeniyle eğitimine bu ülkede başlayan Türk
öğrencilerin yurdumuzdaki yükseköğretim kurumlarında eğitime devam hakkı
verilmesine ilişkin talepleri 14/10/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu
toplantısında incelenmiş ve Suriye ve Mısır'daki olaylar nedeniyle 18/06/2014
tarih ve 09/07/2014 tarihli YükseköğretimYürütme Kurulu toplantılarında
alınan kararlar ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek Madde -2
Uyarınca, 2014-2015 eğitim- öğretim döneminden itibaren uygulanmak üzere
Yemen'de ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde
Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan
Türk vatandaşı öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay
geçiş işlemlerinde
1. Öğrencilerin yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olması durumunda
birinci sınıf ve son sınıf dahil yatay geçiş yapabilmelerine,
2. Yemen'de eğitime başlayan öğrencilerin de, Suriye ve Mısır'daki olaylar
nedeniyle 18/06/2014 tarih ve 09/07/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme
Kurulu toplantılarında karara bağlanan kontenjan belirleme ilkeleri uyarınca
yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde olmak
kaydıyla yatay geçiş başvurularının yükseköğretim kurumları tarafından
değerlendirilmesine,
3. Yatay geçiş için istenen belgelere sahip olmayan öğrencilerin
yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabilmelerine,
belgelerini sağlayanların yatay geçiş yapabilmelerine,
4. Lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları
hariç) düzeyde eğitime başlayan öğrenciler Lisansüstü Eğitim Öğretim
Yönetmeliği
hükümleri
uyarınca
ilgili
yükseköğretim
kurumlarına
başvurmalarına
karar verilmiştir.

Ek Madde-2 Uyarınca Mısır ve Suriye'den Yapılabilecek Yatay Geçiş
İşlemlerine İlişkin Esaslar
18/06/2014, 09/07/2014 ile 06/06/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme
Kurulu toplantısında alınan kararlar uyarınca;
2014-2015 eğitim- öğretim döneminden itibaren uygulanmak üzere, 20132014 eğitim öğretim döneminden önce Suriye ve Mısır'da ön lisans, lisans ve
lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç)
düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türk vatandaşı, bu ülkelerin
vatandaşı ile bu ülkelerdeki yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki
yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde
1. Öğrencilerin yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olması durumunda
birinci sınıf ve son sınıf dahil yatay geçiş yapabilmelerine,
2. Öğrencilerin başvurduğu bölümün ilgili yılındaki ÖSYS kontenjanının %10
nu geçmemek üzere yatay geçiş başvurularının yükseköğretim kurumları
tarafından değerlendirilmesine,
3. Yatay geçiş için istenen belgelere sahip olmayan öğrencilerin
yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabilmelerine,
belgelerini sağlayanların yatay geçiş yapabilmelerine,
4. Lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları
hariç) düzeyde eğitime başlayan öğrenciler Lisansüstü Eğitim Öğretim
Yönetmeliği
hükümleri
uyarınca
ilgili
yükseköğretim
kurumlarına
başvurmalarına,
5. 2013-2014 eğitim öğretim döneminde Suriye ve Mısır'da ön lisans, lisans
ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları
hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşları hariç bu ülkelerin vatandaşı ile bu ülkelerdeki yabancı uyruklu
öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına kararda belirtilen diğer
şartları da taşımaları halinde yatay geçiş yapabileceklerine
karar verilmiştir.

.Başvuru için gerekli belgeler:
1) Başvuru dilekçesi.
2) ÖSYS sonuç belgesi veya Harran Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesinin
7. Maddenin (a) bendinde yer alan sınav belgesinin aslı ve Mısır, Suriye ve/veya Yemen’in
Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerinde tasdik edilerek, Noter nezdinde Türkçe tercümesi,
3) Onaylı not döküm belgesi (transkript), (Mısır ve/veya Suriye’nin Türkiye’deki diplomatik
temsilciliklerinde tasdik edilerek, Noter nezdinde Türkçe tercümesi,),
4) Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir adet vesikalık
fotoğraf,
5) Disiplin durumunu bildirir belge (Onaylı- transkript üzerinde yazılı olarak da kabul
edilebilir.)
6) Öğrencinin müfredat programını ve ders içeriklerini gösterir Türkçeye tercüme edilmiş
Noter onaylı belge,
5) Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Türkçe dil yeterlik belgesinin aslı yada Mısır ve/veya
Suriye’nin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerinde tasdik edilerek, Noter nezdinde Türkçe
tercümesi.

Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize yatay geçiş başvurusunda
bulunacak öğrencilerin Üniversitemiz Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesinin
(aşağıda) 7. Maddesinde belirtilen sınavlardan asgari taban puana sahip olmaları
gerekir.
Madde 7
a. Harran Üniversitesi tarafından kabul edilecek adayların aşağıda belirtilen sınavlarda, asgari
taban puana sahip olmaları;
Sınav veya Diploma
Şartlar
YÖS Temel Becerileri Testi
Taban puanı, ilgili birim yönetim kurulu belirler
SAT I Sınavı
En az 1000 toplam puan ve
En az 550 matematik puan
GCE (A level) Sınavı
En az biri başvurulan bölümle ilgili olmak üzere en az
3 konuda A seviyesi olan adaylar
Tawjihi (Ürdün ve Filistin)
Fen dalında (scientific stream) tüm derslerden alınan
sınav not ortalaması en az 75 puan
Uluslararası Bakalorya Diploması
Diploma notu en az 25 puan
ABITUR Sınavı
ABITUR sınavından başarılı olanlar
ACT (American College Test) Fen (science reasoning), matematik (math) ve toplam
Sınavı
en az 21 puan
Bakalorya Sınavı (Lübnan)
Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 13
puan
Çin Halk Cumhuriyeti Üniversite Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en

Giriş Sınavında (Gaokao)
az 480 puan
Al-Shahada-Al-Thanawiyya Sınavı Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya
(Baccalaureate) sınavından 240 üzerinden
(Baccalaureate, Suriye)
a) Tıp Fakültesi için fen dalında (Scientific Stream)
en az 185,
b) Mühendislik Fakültesi (Gıda Müh. Dahil) için fen
dalında (Scientific Stream) en az 180,
c) Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi için fen
dalında (Scientific Stream) en az 165,
d) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için Literary
Stream en az 165,
e) Fen-Edebiyat Fakültesi için alanı ile ilgili puan
türünde olmak üzere en az 165
f) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü için fen
dalında (Scientific Stream) en az 155
g) Eğitim Fakültesi için alanı ile ilgili puan türünden
en az 170,
h) Diğer bölümler için alanı ile ilgili puan türünde
olmak üzere en az 160 puan.
İran’da lise diploma notu (Diplome Ortalaması en az 13/20 ve Pişdaneşgahi bitirme notu en
Debirestan)
az 13/20,
Kazakistan’da Ulusal Üniversite 120 üzerinden en az 80
Testi
Matura Diploması
Matura diploması almış olanlar
Al-Shahada-Al-Thanawiyya Sınavı Mühendislik bölümleri için fen dalında (Scientific
(Libya)
Stream) 240 üzerinden en az 195, diğer bölümler için
(Soc/Art Stream) en az 180
Fransız Bakaloryası, Bakalorya Diploma notu En az 11/20
Sınavı (Kamerun, Nijer, Burkine
Faso, Çad, Orta Afrika, Benin,
Togo, Senegal)
TQDK
Sınavı
(Azerbaycan En az 400/700
Üniversite Giriş Sınavı)
TÜBİTAK-Bilim Olimpiyatları
TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim
olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış
adaylar,
Irak Bakalorya Sınavı Scientific Tıp Fakültesi için 75 / 100
dersleri ortalaması en az
Mühendislik Fakültesi için 55 / 100
Fen Edebiyat Fakültesi (Fen Bilimleri) için 50 / 100
Sağlık Yüksekokulu için 50 / 100

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için 60 / 100
Eğitim Fakültesi için 60 / 100
Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal Bilimleri) için 60 / 100
b. Üniversitemizin veya Türkiye’deki diğer Üniversitelerin yaptığı YÖS sınavından alınmış
sınav sonuç belgesine sahip olmak, (bu sınavın geçerlilik süresi 2 yıldır).
c. Yurt dışından öğrenci kabulü sırasında öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde
üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci kabulünde kullanılması önerilen ve Yükseköğretim
Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların
(Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerinde her hangi bir
süre sınırlaması yoktur. Ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, vs.)
geçerlilik süreleri iki yıl ile sınırlıdır.
d.
Üniversite tarafından belirlenecek başvuru ve kayıt takvimine uymak ve kayıt için
istenilen belgeleri süresi içerisinde usulüne uygun teslim etmek,
e.
Belirtilen sınav sonuçları bulunmayan adayların lise bitirme notları dikkate alınacaktır.

