BAŞARI PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ
“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik"
hükümlerine uygun olarak Üniversitemize 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Başarı Puanına
göre yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerin gerekli belgeler, başvuru ve değerlendirme tarihleri ile
kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
123-

4-

567-

Başvuru Formu (aşağıya çıkarılmıştır.)
Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilir. Ancak postadan kaynaklanan gecikmelerden
Üniversitemiz mesul değildir.
Not belgesi (Transkript), başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan almış olduğu, izlediği
bütün derslerin, o derslerden aldığı notların ve genel akademik not ortalamasını gösteren resmi
belge.
Ders içerikleri (Öğrencinin transkriptinde yer alan derslerin ders içerikleri öğrencinin kayıtlı
olduğu Üniversitenin web adresinde güncel olarak yer alıyor ise ders içeriği istenilmemektedir.
Web adresinde ders içerikleri yer almıyor ise ders içeriklerinin geldiği biriminden onaylı
olarak, teslim edilmesi gerekmektedir.)
Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.
ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi ( www.osym.gov.tr web adresinden sağladıkları yerleştirildikleri
yıla ait ÖSYS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı).
Transkriptleri (not belgesi) yabancı dilde olanların, Türkçeye çevirmeleri gerekmektedir.

NOT: 1-Üniversitemize yurtdışı yatay geçiş kontenjanı için başvurular, “Harran Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönergenin” (aşağıda
belirtilen) 10. Maddesinde yer alan koşullara göre değerlendirmeye alınacaktır. Öğrencilerin yurtdışı yatay
geçiş kontenjanı başvurusu yapabilmesi belirtilen başvuru belgelerine sahip olmaları gerekir.
2-Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Konservatuvar/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır.
DEĞERLENDİRME
Üniversitemiz Fakülte/Konservatuvar/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına 2020-2021 EğitimÖğretim yılı Güz döneminde yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerin başvuru, kabul ve
koşullarında; “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile
“Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin
Yönerge’’ hükümleri uygulanır ve sonuçlar Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu Müdürlükleri web sayfasında ilan edilecektir.

T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
..................................................... DEKANLIĞINA/MÜDÜRLÜĞÜNE

................................... Üniversitesi ……………………………….Fakültesi/Konservatuvarı/Yüksekokulu/Meslek
Yüksekokulu ................................................ Bölümü/Programı…….sınıf öğrencisiyim.
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Fakülteniz/Konservatuvarınız/Yüksekokulunuz/Meslek
Yüksekokulunuz………………………………………………..Bölümü/Programı…….sınıfına Başarı Puanına göre yatay
geçiş yapmak istiyorum. İstenilen evraklar ekte sunulmuştur. Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Adres ve Telefon :

EKLER:
- ÖSYS Sonuç Belgesi İnternet Çıktısı

( .... sayfa)

- Onaylı Başarı Durum Belgesi (Transkript)

( .... sayfa)

- Disiplin Yazısı

( .... sayfa)

- Ders İçerikleri

( .... sayfa)

Tarih

:

Adı Soyadı

:

İmza

:

/ ......./

HARRAN ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN
YÖNERGE

Kurumlar Arası Yatay Geçiş
Yükseköğretim Kuramlarından Üniversitemize Yatay Geçiş
MADDE 9- (1) Üniversitemize kurumlar arası yatay geçiş, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlan
arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

(2) Bu şekilde yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not
ortalamasının 4’lük sistemde en az 2.50 veya merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının
taban puanına eşit veya yüksek olması şarttır.

(3) Üniversitemiz için belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi,
Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilir.

(4) Her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için, ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve
50’den az olan diploma programlarında iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma
programlarında ise dört adet kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı belirlenir.

(5) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili
yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası
geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından üniversitemizin belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında
belgelemek şarttır.

(6) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin
intibaklarının yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alman notlar transkripte işlenir.

(7) Üniversitemize kurumlar arası yapılan yatay geçiş değerlendirme sonuçlan, geçerli başvurusu olan tüm
adaylann isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde Harran Üniversitesi'nin internet
sayfasında ilan edilir.

(8) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, bu yönerge çerçevesinde, yatay geçiş komisyonu yapar.
Adayların ÖSYM merkezi yerleştirme puanının, aynı yıldaki ilgili birimin taban puanına oranının yüzle çarpımı ile elde
edilen sonucun %70’i, başarı notunun yüzlük not sistemindeki karşılığının %30’u toplanarak elde edilen puanlar
büyükten küçüğe doğru sıralanır ve sonra en yüksek notlu öğrenciden başlayarak kontenjan dâhilinde yatay geçiş
yapacak öğrenciler belirlenir.

(9) Öğrencinin ÖSYM puanı aldığı yılda, başvuru yapacağı program öğrenci almamış ise öğrencinin
başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

(10) Yeterli şartları taşıyan aday olması hâlinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde
belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır. Yatay geçiş hakkı kazanan
öğrencilerin intibak programlan, bu öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını
sağlayacak biçimde yapılır.

(11) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Üniversitemiz diploma programlarına, kurumlar arası yatay geçiş
başvurusunda bulunan öğrencilerin, daha önce yerleştiği programa özel yetenek sınavı ile yerleşmemiş ise
başvuruları kabul edilmez.

Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Harran Üniversitesine Yatay Geçiş
MADDE 10- (1) Harran Üniversitesi Senatosu tarafından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından
yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan belirlenmesi hâlinde her bir program için kurumlar
arası yatay geçiş kontenjanının yansını aşmayacak şekilde belirlenen yurtdışı yükseköğretim kurumları kontenjanları
ile üniversite senatosu tarafından belirlenen başvuru şartlan, kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte
Yükseköğretim Kuruluna en geç haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar bildirilir. Yükseköğretim
Kurulu internet sayfasında tüm yükseköğretim kurumlarının yurtdışı öğrenci kontenjanları ile başvuru şartları ve
değerlendirme takvimi ilan edilir.

(2) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından üniversitemize geçiş için, öğrencinin bu yönergenin 9.
maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen kurumlar arası yatay geçiş başarı şartlan aranır.

(3) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği,
üniversitemizdeki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurtdışında
yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla
başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı
yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

(4) Yurtdışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim
kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak
Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu
önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin Harran Üniversitesi tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

(5) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş
başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanlan, üniversiteler tarafından
belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay
geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.

(6) Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim
kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı
kontenjanının %15’ini geçemez, %15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki
kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır.

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 ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği yada Konsolosluğundan onaylı
İngilizce veya Türkçe tercümesi,
3) Onaylı not döküm belgesi (transkript), (T.C. Büyükelçiliği yada Konsolosluğundan onaylı İngilizce veya
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,
7)Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Türkçe dil yeterlik belgesinin aslı ya da noter veya T.C.
Büyükelçiliğinden/Konsolosluğundan onaylı tercümesi,

