Soru: Ege Üniversitesine Not Ortalaması ile yatay geçiş yapmak istiyorum, başvuru
tarihlerini ve şartlarını öğrenebilir miyim?
Cevap: Üniversitemize not ortalaması ile yatay geçiş başvuruları ön lisans programları için
güz ve bahar dönemlerinde, lisans programları için ise güz dönemi için alınmaktadır. Başvuru
tarihleri her yıl üniversitemiz senatosu tarafından belirlenmekte ve oidb.ege.edu.tr sayfasında
ilan edilmektedir. Başvuru şartları ile diğer kriterler ve başvuru sürecine ilişkin bilgi için
oidb.ege.edu.tr sayfasındaki Öğrenci başlığının altında bulunan Kılavuzlar-Yatay Geçiş
Kılavuzundan ulaşabilirsiniz. Ayrıca başvurular öncesinde yatay geçişlere ilişkin duyuru
anılan web sayfasından ilan edilmektedir.
Soru: Ege Üniversitesine merkezi yerleştirme puanım ile yatay geçiş yapmak istiyorum,
başvuru tarihlerini ve şartlarını öğrenebilir miyim?
Cevap: Üniversitemize merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvuruları lisans ve
önlisans programları için her yıl güz dönemi için alınmaktadır. Başvuru yapabilmek için
kriterler ve başvuru sürecine ilişkin bilgi için oidb.ege.edu.tr sayfasındaki Öğrenci başlığının
altında bulunan Kılavuzlar-Yatay Geçiş Kılavuzundan ulaşabilirsiniz. Ayrıca başvurular
öncesinde yatay geçişlere ilişkin duyuru anılan web sayfasından ilan edilmektedir.
Soru: Üniversitenize yatay geçiş yaptım. Yatay geçişten vazgeçebilir miyim?
Cevap: Üniversitemize yatay geçiş yapan öğrenciler Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 8. madde 4. fıkra “ ….İlgili
yılda/dönemde yatay geçiş başvurusu kabul edilerek kayıt yaptıran ancak eğitim-öğretim
dönemi başlamadan önce yatay geçiş hakkından vazgeçen öğrencilerin yatay geçiş işlemleri
iptal edilir.” hükmü gereğince yatay geçişten vazgeçebilirsiniz.
Soru: Üniversitenizden farklı bir üniversiteye yatay geçiş yaptım. Üniversitenizde
bulunan kaydımı sildirmeli miyim?
Cevap: Hayır. Üniversitemizden farklı üniversitelere yatay geçiş yapan öğrencilerin kaydı,
yatay geçiş yaptığınız üniversite tarafından yatay geçiş yaptığınızın üniversitemize
bildirilmesi suretiyle silinmektedir.

Soru: Çift ana dal / yan dal başvurusu yapmak istiyorum, başvuru şartları ve tarihlerini
öğrenebilir miyim?
Cevap: Çift ana dal / yan dal başvuru tarihleri Üniversitemiz senatosunca belirlenmekte ve
oidb.ege.edu.tr sayfasında akademik takvimde ilan edilmektedir. Başvuru şartları ile diğer
kriterler “Üniversitemiz Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi”nde yer almaktadır. Ayrıca
başvuru tarihleri öncesinde başvuru işlemlerine ilişkin duyuru anılan web sayfasından ilan

edilmektedir.

