T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ön Lisans ve Lisans Programları
Yatay Geçiş Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, ön lisans ve lisans programlarına devam
eden öğrencilerin Ege Üniversitesi’ndeki fakülte, yüksekokul, konservatuar veya
meslek yüksekokullarının bünyesinde yer alan eşdeğer diploma programları
arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarından eşdeğer diploma programlarına
yatay geçiş için esas alınan ilke ve kuralları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu yönerge, Ege Üniversitesinde ve Ege Üniversitesi ile diğer
yükseköğretim kurumlarındaki ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programları
arasında her türlü yatay geçiş programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’e dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) YÖK

: Yükseköğretim Kurulu,

b) Üniversite

: Ege Üniversitesini,

c) Rektör

: Ege Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato

: Ege Üniversitesi Senatosunu,

e) Birim
: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar
ve meslek yüksekokullarını,
f) Yönetim Kurulu : Fakülte, yüksekokul,
yüksekokulu yönetim kurullarını,

konservatuvar

g) AGNO

: Ağırlıklı genel not ortalamasını ifade eder.

h) TÖMER

: Üniversitelere bağlı Türkçe Öğretim Merkezi

ve meslek

İKİNCİ BÖLÜM
Kurum İçi Yatay Geçiş
Genel Hükümler
MADDE 5 – (1) Kurum içi yatay geçiş uygulamasında;
a) Kurum içi yatay geçiş başvuru koşulları, şekli, başvuru ve değerlendirme
takvimi ile başvuru ve kayıt için gerekli belgelere ilişkin kılavuz Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.edu.tr internet sayfasında ilan edilir ve
başvurular belirlenen süre içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasında ilan
edilen başvuru linki üzerinden başvuru formunun doldurulması ve başvuru için
gerekli onaylı belgelerin yüklenmesi yoluyla alınır.(Değişik:Senato-07/06/201616/1)
b) Yatay geçiş talebinde bulunan öğrencilerin eşdeğer diploma programına
başvuruları, yatay geçiş yapmak istediği birimin yönetim kurulunca değerlendirilir.
Değerlendirme sonucunda başvurular, AGNO’ya göre sıralanır, AGNO eşitliği
durumunda merkezi yerleştirme puanı yüksek olana öncelik verilerek kontenjan
dahilinde karara bağlanır.(Değişik:Senato-07/06/2016- 16/1)
c)Her ön lisans / lisans programındaki derslerin kendine özgü teorik ve pratik
gereklilikleri olduğu için öğrencinin devam ettiği program ile yatay geçiş yapmak
istediği program karşılaştırılarak durum değerlendirilir. Öğrencinin devam ettiği

programda aldığı ve başarılı olduğu bir ders, yatay geçiş yapmak istediği
programdaki bir ders ile içerik yönünden uygun bulunursa her iki ders eşdeğer
olarak kabul edilir. Öğrencinin ilave ders alıp almayacağı, hangi yarıyıl veya sınıfa
intibak edeceği ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.
Başvuru Koşulları
MADDE 6 – (1) Kurum içi programlar arasında yatay geçiş yapmak isteyen bir
öğrencinin;
a)AGNO’sunun 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve almakla yükümlü olduğu tüm
derslerden başarılı olması,
b) Öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması,
c)Kayıt dondurma haricinde yarıyıl/yıl kaybının olmaması,
d) Yatay geçiş başvurusunun bir üst yarıyıla/sınıfa yapılması gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yurt İçi Kurumlar Arası Yatay Geçiş
Genel Hükümler
MADDE 7 – (1) Yurt içi kurumlar arası yatay geçiş uygulamasında;
a) Kurumlar arası yatay geçiş başvuru koşulları, şekli, başvuru ve değerlendirme
takvimi ile başvuru ve kayıt için gerekli belgelere ilişkin kılavuz Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.edu.tr internet sayfasında ilan edilir ve
başvurular belirlenen süre içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasında ilan
edilen başvuru linki üzerinden başvuru formunun doldurulması ve başvuru için
gerekli onaylı belgelerin yüklenmesi yoluyla alınır.(Değişik:Senato-07/06/201616/1)
b) Yatay geçiş talebinde bulunan öğrencinin başvurusu, belirlenen kontenjan
dahilinde yatay geçiş yapmak istediği ilgili birimin yönetim kurulunca
değerlendirilir ve karara bağlanır.
c) Dörtlü ve yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine
dönüştürülmesinde, başvuranların üniversitelerince düzenlenen karşılıklar
kullanılır. Üniversitelerinden dönüşüm tablosu temin edemeyen öğrencilerin notları
Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen “Yükseköğretim Kurulu
4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu kullanılır.(Ek:
Senato-26/1/2016-2/3)

d)Her ön lisans / lisans programındaki derslerin kendine özgü teorik ve pratik
gereklilikleri olduğu için öğrencinin devam ettiği program ile yatay geçiş yapmak
istediği program karşılaştırılarak durum değerlendirilir. Öğrencinin devam ettiği
programda aldığı ve başarılı olduğu bir ders, yatay geçiş yapmak istediği
programdaki bir ders ile içerik yönünden uygun bulunursa her iki ders eşdeğer
olarak kabul edilir. Öğrencinin ilave ders alıp almayacağı, hangi yarıyıl veya sınıfa
intibak edeceği ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.
e) Kurumlar arası yatay geçiş yapmak isteyen tüm öğrencilerin başvuruları, her
eşdeğer program için ayrı ayrı olmak üzere, yatay geçiş için geliştirilen formülün
uygulanması sonucunda elde edilen puanlara göre sıralanır. Puanların eşitliği
durumunda öncelik, merkezi yerleştirme puanı yüksek olan öğrenciye verilir.
Merkezi yerleştirme puanının da eşit olduğu durumlarda, yaşı küçük olan adaya
öncelik verilir.
Üniversitemize yurt dışından öğrenci kabulü kontenjanı çerçevesinde başvuran
öğrenciler sadece Üniversitemiz tarafından düzenlenen EGEYÖS sınavı sonucuna
göre yerleştirildiğinden Üniversitesine yurt dışından öğrenci kabulü kontenjanı
çerçevesinde yerleşmiş olup Üniversitemize yatay geçiş yapacak öğrencilerin yatay
geçişlerinde ise öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteye yerleştirme şekli EGEYÖS
sınavı dışında ise formülde X olarak belirtilen yerleştirme puanı sıfır olarak
değerlendirilecektir. (Değişik:Senato-06/7/2015-21/4)
Yatay geçiş için geliştirilen formül:

X = Öğrencinin yerleştiği programdaki ÖSYS puanı ya da yabancı uyruklu
öğrencinin üniversiteye yerleşme puanı
Y = Geçiş yapmak istenen programın ÖSYS ya da yabancı uyruklu öğrencinin
üniversiteye yerleşmeye esas olan puanın taban puanı
Z = Genel akademik ortalama (100’lük sistem)
Değerlendirmeye esas puan = [(X/Y)x100]x(0,60) + (Zx0,40)
f) Başvuru sürecinde veya kayıt sırasında sahte belge sundukları tespit edilen
öğrencilerin başvurusu iptal edilir, kaydı silinir ve haklarında hukuki işlem
başlatılır. (Ek:Senato-07/06/2016- 16/1)

Başvuru Koşulları
MADDE 8 – (1) Kurumlar arası programlarda yatay geçiş yapmak isteyen bir
öğrencinin;
a) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan ve öğretimini kısmen yabancı dilde
sürdüren programlarda;
1-ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından
uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen ve Ege Üniversitesi Yabancı Dil
Öğretimi Yönergesinin eşdeğerlik tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarının
birinden yeterli puanı alması, (Değişik:Senato-21/6/2016-17/8)

2- Belge ibraz edemeyenlerin, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
tarafından yapılacak “Yabancı Dil Muafiyet Sınavı’na girerek 100 tam puan
üzerinden en az 70 alarak başarılı olması,
b) Öğretim dili % 100 İngilizce olan bir programa başvuran öğrencilerden öğretim
dili % 100 İngilizce olan bir programdan gelmeyenlerin başvurularının kabul
edilmemesi,
c) Öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası alınmamış olması,
d) Öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yarıyıla kadar geldiği yükseköğretim
programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olması ve
AGNO’sunun 100 tam puan üzerinden en az 75 olması,
e) Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybı olmaması,
f) Yatay geçiş başvurusunun sadece kayıtlı olunan yarıyılı/sınıfı takip eden
yarıyıla/sınıfa yapılmış olması,
gerekmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Ege Üniversitesine Yatay Geçiş
Genel Hükümler
MADDE 9 – (1) Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından Ege Üniversitesi’ne yatay
geçiş uygulamasında;

a) Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından Ege Üniversitesi eş değer diploma
programlarına yapılacak yatay geçiş başvurularının koşulları, şekli, başvuru ve
değerlendirme takvimi ile başvuru ve kayıt için gerekli belgelere ilişkin kılavuz
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.edu.tr internet sayfasında ilan
edilir ve başvurular belirtilen süre içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
sayfasında ilan edilen başvuru linki üzerinden başvuru formunun doldurulması ve
başvuru için gerekli onaylı belgelerin yüklenmesi yoluyla alınır. (Değişik:Senato07/06/2016- 16/1)

b) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için
ayrılacak kontenjanlar birimlerin talepleri doğrultusunda senato tarafından
belirlenir.
c) Yatay geçiş talebinde bulunan öğrencilerin başvuruları ilgili birimin yönetim
kurulu tarafından değerlendirilir, belirlenen kontenjan dahilinde AGNO’ya göre
sıralanır ve karara bağlanır.(Değişik:Senato-07/06/2016- 16/1)
d) Yatay geçiş talebinde bulunan öğrencilerin intibak işlemleri yatay geçiş yapmak
istediği ilgili birimin yönetim kurulu tarafından yapılır. (Değişik:Senato07/06/2016- 16/1)
e) Dörtlü ve yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine
dönüştürülmesinde, başvuranların üniversitelerince düzenlenen karşılıklar
kullanılır. Üniversitelerinden dönüşüm tablosu temin edemeyen öğrencilerin notları
Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen “Yükseköğretim Kurulu
4’lük ve 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tabloları
kullanılır. (Ek:Senato-26/1/2016-2/3)
f) Öğretimin tamamını yabancı dille yapan programlar haricindeki programlara
kabul edilen yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencilerden kayıtları esnasında
en az “C1” düzeyinde TÖMER diploma veya sertifikası istenir. Bu belgeyi ibraz
edemeyenlerden, Ege Üniversitesi Türk Dünyası ve Araştırmaları Enstitüsü veya
diğer Türk Üniversitelerinin TÖMER ya da Dil Merkezlerince düzenlenecek
sınavlara katılarak en az “C1” düzeyinde puan aldıklarına dair belge istenir.
Türkçesi yetersiz olanlar bir yıl süreyle Türkçelerini geliştirmek üzere izinli
sayılırlar ve Türkçe programını başarı ile tamamladıklarına ilişkin TÖMER belgesi
sunmaları halinde öğrenimlerine başlarlar. Bu süre sonunda belge getiremeyenlerin
ilişikleri kesilir.

g)Başvuru sürecinde veya kayıt sırasında sahte belge sundukları tespit edilen
öğrencilerin başvurusu iptal edilir, kaydı silinir ve haklarında hukuki işlem
başlatılır.(Ek:Senato-07/06/2016- 16/1)
Başvuru Koşulları
MADDE 10 – (1) Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından Ege Üniversitesi’ne
yatay geçiş yapmak isteyen bir öğrencinin;
a)Üniversitesinin YÖK tarafından tanınmış ve Ege Üniversitesi tarafından geçiş
yapacağı programın eşdeğer kabul edilmiş olması gerekir.
b)Geldiği yükseköğretim programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden
başarılı olması ve AGNO’sunun 100 tam puan üzerinden en az 75 olması;
c)Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Ege Üniversitesi’ndeki diploma
programlarının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler,
yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay
geçiş başvurusu yapabilirler.
d)Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan ve öğretimini kısmen yabancı dilde
sürdüren programlarda;
1- ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından
uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen ve Ege Üniversitesi Yabancı Dil
Öğretimi Yönergesinin eşdeğerlik tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarının
birinden yeterli puanı alması, (Değişik:Senato-21/6/2016-17/8)

2- Belge ibraz edemeyenlerin, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
tarafından yapılacak “Yabancı Dil Muafiyet Sınavı’na girerek 100 tam puan
üzerinden en az 70 alarak başarılı olması,
3- Öğretiminin tamamını yabancı dilde yapan programlara başvuran adaylardan,
öğretimin
yapıldığı
dilde
yeterlik
aranır.
(Ek:Senato-06/7/201521/4)(Değişik:Senato-07/06/2016- 16/1)
e) Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerin Ege Üniversitesine yatay geçiş
başvurularında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilan edilen muadil sayılan
belgelerden birine sahip olunması,(ÖSYS sınavına girenlerden kayıtlandığı yıl
itibariyle Tıp Fakültesi için başarı sırası en düşük 40 bininci, Mühendislik Fakültesi
için en düşük 240 bininci sırada olunması koşulu getirilenlerden bu koşulu
sağlaması aranacaktır.)(Değişik:Senato-07/06/2016- 16/1)

İlgili belgenin aslı ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden
onaylı örneği;

f) Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybı olmaması;
g) Yatay geçiş başvurusunun sadece kayıtlı olunan yarıyılı/sınıfı takip eden
yarıyıla/sınıfa yapılmış olması;
h)Öğrencilerin,
yurtdışında
öğrenim
gördükleri
üniversitelerini
(fakülte/yüksekokul) tanıtan belgeleri başvuru belgelerine eklemeleri
gerekir.(Değişik:Senato-07/06/2016- 16/1)

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yabancı Uyruklu Öğrenciler
MADDE 11 - (1) Yurt dışında öğrenim gören ve Ege Üniversitesi’ne yatay geçiş
başvurusunda bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları yurt dışı yatay
geçiş kontenjanı dahilinde, yurt içinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin
başvuruları ise kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı dahilinde değerlendirilir.

ALTINCI BÖLÜM
Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş İşlemleri
Genel Hükümler
MADDE 12 - (1) Merkezi yerleştirme puanına göre Ege Üniversitesi’ne yatay
geçiş uygulamasında;
a)
Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği
üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek
olması durumunda, yabancı dil hazırlık sınıfı programı da dahil olmak üzere yatay
geçiş için başvuru yapılabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi,
öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişe ilişkin usul ve esaslar YÖK
Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Başvuru koşulları, şekli, başvuru ve
değerlendirme takvimi ile başvuru ve kayıt için gerekli belgelere ilişkin kılavuz

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.edu.tr internet sayfasında ilan
edilir ve başvurular belirlenen süre içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
sayfasında ilan edilen başvuru linki üzerinden başvuru formunun doldurulması ve
başvuru için gerekli onaylı belgelerin yüklenmesi yoluyla alınır. Adayların
başvuruları ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından değerlendirilerek yatay
geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS
puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi
kabul edilir.(Değişik:Senato-07/06/2016- 16/1)

b)

Sadece güz yarıyılında başvuru kabul edilir. (Ek:Senato-07/06/2016- 16/1)

c) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programları arasında merkezi
yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapılamaz.
d) Yabancı uyruklu öğrenci sınavı ile kayıtlanan öğrencilerin merkezi yerleştirme
puanları bulunmadığından söz konusu öğrenciler bu maddeden yararlanamaz.
e) Lisans tamamlama programı öğrencileri, kayıt oldukları yılda açılan ve
yerleştirme işlemlerinde tercih ederek yerleşebilecekleri lisans tamamlama
programlarına, yerleştirmeye esas puanlarının geçmek istedikleri lisans tamamlama
programlarının taban puanına eşit veya daha yüksek olması halinde başvurabilirler.
(Ek:Senato-07/06/2016- 16/1)
f) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara
geçişte, öğrencinin madde 8 (1) (a)’da belirtilen yabancı dil şartını sağlaması
gerekir. Hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin
yabancı dil şartını sağlamamaları durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları
gerekir. Diğer sınıf düzeylerinde ise başvuru yapanlardan yabancı dil sınavını
başaramayanlar kabul edilmez. (Değişik:Senato-06/7/2015-21/4)
g) Öğrencinin öğrenim gördüğü programa kayıt yaptırdığı yılda, geçmek istediği
programa öğrenci kabul edilmemişse, diploma programının merkezi yerleştirme
taban puanı oluşmadığından, geçiş yapılamaz.
h)Başvuru sürecinde veya kayıt sırasında sahte belge sundukları tespit edilen
öğrencilerin başvurusu iptal edilir, kaydı silinir ve haklarında hukuki işlem
başlatılır.(Ek:Senato-07/06/2016- 16/1)

Kontenjan

MADDE 13 – (1) Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçişte; her diploma
programının hazırlık sınıfı da dahil tüm sınıflara ait kontenjanlar, YÖK Yürütme
Kurulu tarafından tespit edilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi
MADDE 14 – (1) Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçişte;

a) Başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve intibak işlemleri, ilgili
birimlerin yönetim kurulları tarafından yapılır.
b) Başvuruların değerlendirilmesinde öğrencinin sadece kayıtlı olduğu programa
yerleştiği yıldaki ÖSYM puanı esas alınır.
c) DGS ile yerleşen öğrencilerin başvurularında DGS puanları esas alınır.
d) Lisans tamamlama programı öğrencilerinin başvurularında lisans tamamlama
puanları esas alınır. (Ek:Senato-07/06/2016- 16/1)

YEDİNCİ BÖLÜM
Özel Durumlarda Yatay Geçiş

MADDE 15 – (1) Genel Hükümler (Değişik:Senato-07/06/2016- 16/1)
YÖK tarafından şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim-öğretimin
sürdürülemediği tespit edilen ülkelerden Ege Üniversitesi’ne yatay geçişten;
a) Eğitim öğretimin sürdürülemediği YÖK tarafından tespit edilen ülkelerdeki
belirtilen öğrenciler yararlanabilir.(Değişik:Senato-07/06/2016- 16/1)
b) Söz konusu ülkelerin vatandaşlığına sahip ancak, Türkiye’deki yükseköğretim
kurumlarında kayıtlı öğrenciler bu madde hükmünden yararlanamazlar.
c) Birinci sınıfa ve son sınıf öğrencileri dahil başvuru için gerekli tüm belgelere
sahip olmaları durumunda yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir.(Ek:Senato07/06/2016- 16/1)

d) Bahar yarıyılında sadece ön lisans programları için başvuru kabul
edilecektir.(Ek:Senato-07/06/2016- 16/1)
e)Yatay geçiş için istenen belgelere sahip olmayan öğrenciler yükseköğretim
kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabileceklerdir.(Ek:Senato-07/06/201616/1)
f)Başvuru koşulları, şekli, başvuru ve değerlendirme takvimi ile başvuru ve kayıt
için gerekli belgelere ilişkin kılavuz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın
www.oidb.ege.edu.tr internet sayfasında ilan edilir ve lisans ve ön lisans
düzeyindeki programlara yapılacak başvurular belirlenen süre içerisinde bizzat
veya noter vekaleti ile tayin edilecek kişilerce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na
yapılacak, posta yoluyla başvuru kabul edilemeyecektir.(Ek:Senato-07/06/201616/1)
g) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara
geçişte, öğrencinin madde 8 (1) (a)’da belirtilen yabancı dil şartını sağlaması
gerekir. Hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin
yabancı dil şartını sağlamamaları durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları
gerekir. Diğer sınıf düzeylerinde ise başvuru yapanlardan yabancı dil sınavını
başaramayanlar kabul edilmez.(Ek:Senato-07/06/2016- 16/1)
h) Öğretimin tamamını yabancı dille yapan programlar haricindeki programlara
kabul edilen yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencilerden kayıtları esnasında
en az “C1” düzeyinde Ege Üniversitesi Türk Dünyası ve Araştırmaları Enstitüsü
veya diğer Türk Üniversitelerinin TÖMER ya da Dil Merkezlerince düzenlenmiş
TÖMER diploma veya sertifikası istenir. Bu belgeyi ibraz edemeyenlerden,
belirtilen merkezlerce düzenlenecek sınavlara katılarak en az “C1” düzeyinde puan
aldıklarına dair belge istenir. Belge ibraz edemeyenler bir yıl süreyle Türkçelerini
geliştirmek üzere izinli sayılırlar ve Türkçe programını başarı ile tamamladıklarına
ilişkin TÖMER belgesi sunmaları halinde öğrenimlerine başlarlar. Bu süre sonunda
belge getiremeyenlerin ilişikleri kesilir.(Ek:Senato-07/06/2016- 16/1)

MADDE 16– (1)Kontenjan (Ek:Senato-07/06/2016- 16/1)
Başvurulan tüm bölümlerin hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için her bir ülke
öğrencilerine birer kontenjan ayrılacaktır.

MADDE 17 – (1) Başvuru İçin Gerekli Belgeler (Ek:Senato-07/06/2016- 16/1)
1-

Başvuru Dilekçesi;

2Not Durum Belgesinin (Transkript) aslı ve Türkçe tercümesinin noter ya da
Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği (Genel not ortalamasının 100 üzerinden
en az 75 ve başarısız dersin bulunmadığını gösterir not durum belgesi);
3Yabancı öğrenciler için pasaportun kimlik bilgileri ve geçerlilik süresini
gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış
Temsilciliklerinden onaylı örneği ( pasaportu bulunmayan Suriye uyruklu
adaylardan Suriye’de yaşanmakta olan olaylar nedeniyle ülkemize gelip barınma
merkezlerinde kalan Suriyelilere verilen Tanıtma Kartı);
4Türk vatandaşı olan öğrencilerin nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı görülmek
suretiyle)
5Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilan edilen muadil sayılan belgelerden
birine sahip olunması, (ÖSYS sınavına girenlerden kayıtlandığı yıl itibariyle Tıp
Fakültesi için başarı sırası en düşük 40 bininci, Mühendislik Fakültesi için en düşük
240 bininci sırada olunması koşulu getirilenlerden bu koşulu sağlaması
aranacaktır.)
İlgili belgenin aslı ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden
onaylı örneği;
6Kurumlarında uygulanmakta olan ders içeriklerinin tasdikli örneği ve bu
belgenin Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı
örneği;
7Zorunlu hazırlık sınıfı eğitimi bulunan programlar için muadil kabul edilen
aşağıda belirtilen yabancı dil başarı belgesi (15.madde 1.fıkra g bendi);
8-Belirtilen ülkelerde Üniversitede öğrenim gördüğüne dair sınıf bilgisinin yer
aldığı öğrenci belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış
Temsilciliklerinden onaylı örneği (kayıt dondurma varsa belirtilmelidir, kayıt
dondurma dışında dönem/yıl kaybı olanların başvurusu kabul edilmeyecektir, yatay
geçiş başvurusunun sadece kayıtlı olunan yarıyılı/sınıfı takip eden yarıyıla/sınıfa
yapılmış olması gerekir.);
MADDE 18 – (1)Değerlendirme (Ek:Senato-07/06/2016- 16/1)

a) Yatay geçiş talebinde bulunan öğrencilerin başvuruları ilgili birimin yönetim
kurulu tarafından değerlendirilir, belirlenen kontenjan dahilinde AGNO’ya göre
sıralanır ve karara bağlanır.
b) Yabancı dil hazırlık sınıfında akademik not ortalaması oluşmadığından
kontenjan aşımında ÖSYS puanı yüksek olana öncelik verilir.
c) Yatay geçiş şartlarını taşımayan ancak gerekli başvuru belgelerine sahip olan
Rusya Federasyonundan başvuru yapacak öğrencilerin üniversiteye kayıtlandıkları
yıldaki ÖSYS puanının başvuru yapacakları farklı programlar da dahil programın
taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda da yatay geçiş yapabileceklerdir.
d) Yatay geçiş talebinde bulunan öğrencilerin intibak işlemleri yatay geçiş yapmak
istediği ilgili birimin yönetim kurulu tarafından yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 19 – (1) Ege Üniversitesi Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 20 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile senato kararları uygulanır.

Yürürlük
Madde 21 – (1) Bu yönerge, E.Ü. Senatosunun 17/06/2014 tarih ve 20/3 sayılı
kararı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 22 – (1) Bu yönerge hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.
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