AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
YURT İÇİ - YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ
BAŞVURU ŞARTLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER
YATAY GEÇİŞLER
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş
Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun şekilde yapılır.
1) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma
programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş
yapılamaz.
2) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına
yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş
yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının
100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının,
geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek
olması gerekir.
3) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde,
ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel
not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve
eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite
senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre
geçiş sağlanır.
Başvuruların ön değerlendirmesi, ilgili fakülte/meslek yüksekokul yönetim kurulları
tarafından oluşturulan komisyonlarca yapılır.
4) Komisyonun öğrencilerin kabulüne ilişkin önerileri ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokul
yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
5) İlgili Fakülte ve Meslek Yüksekokulu yönetim kurulunca olumlu değerlendirilen öğrenci
sayısının kontenjanı aşması durumunda, kontenjan sayısı kadar yedek aday belirlenir.
YURT İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI
1) Avrasya Üniversitesi diploma programlarına yurt içi yatay geçiş başvurularında sağlanması
gereken asgari koşullar aşağıda belirtilmiştir:
2) Adayın kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş yapmak istediği Avrasya
Üniversitesi diploma programına eşdeğer olması gerekir.

3) Aday, YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı
öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş veya izinli sayılmış olmak, yatay geçiş
başvurusu yapmak için engel değildir.
4) Aday, yatay geçiş yapmak istediği dönemin başına kadar, hazırlık ve yaz okulu hariç,
lisansta en az iki yarıyıl en çok altı yarıyıl, ön lisansta en az bir yarıyıl en çok iki yarıyıl
öğrenim görmüş olmalıdır.
5) Aday, kayıtlı bulunduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait bütün derslerden başarılı
olmalıdır.
6) Adayın, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerdeki bütün derslere ait genel
not
ortalaması 100 üzerinden en az 60 olmalıdır. Yeterli koşullar sağlandığı halde kontenjanların
dolmaması durumunda belirtilen başarı şartını sağlayamayan ancak, üniversiteye giriş
yılındaki ilgili alan puanı, geçiş yapmak istediği programın aynı giriş yılında ilgili alandaki en
düşük puanına eşit veya daha yüksek olanların başvuruları da değerlendirilir.
7) Kabulü yapılan yatay geçiş öğrencilerinin yandal ve çift anadal eğitim olanaklarından
yararlanmasına, Avrasya Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde ilgili
yönetim Kurulları karar verir.
YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI
1) Avrasya Üniversitesi diploma programlarına yurt dışından yatay geçiş başvurularında
sağlanması gereken asgari koşullar aşağıda belirtilmiştir:
a) Adayın yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı
programın, önlisans veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak YÖK tarafından
tanınması gerekir.
b) Adayın yurt dışında kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş yapmak istediği
diploma programına eşdeğerliğinin Avrasya Üniversitesi tarafından kabul edilmesi gerekir.
c) Aday, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı öğrenci
statüsünde bulunmalıdır. Bir yılı aşmamış olmak şartıyla, kayıt dondurmuş veya izinli
sayılmış olmak yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.
d) Aday, yatay geçiş yapmak istediği dönemin başına kadar, hazırlık ve yaz okulu hariç,
lisansta en az iki yarıyıl en çok altı yarıyıl, önlisansta en az bir yarıyıl en çok iki yarıyıl
öğrenim görmüş olmalıdır.
e) Aday, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait bütün derslerden başarılı
olmalıdır.
Adayın, yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına kabulünde Türkiye’de
yapılan üniversite yerleştirme sınavları sonucundaki taban puana sahip adaylar, yurt dışında

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.
f) Yurt dışı ve KKTC’deki üniversitelerin özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan
programlarında öğrenime başlayan öğrencilerin Üniversite diploma programlarına yatay geçiş
yapmaları mümkün değildir.
g) Adayın, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait bütün derslere ait genel
not ortalaması 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.
h) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapılan diploma programlarına geçiş yapmak
isteyen adaylar, Avrasya Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı veya Avrasya Üniversitesi
yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavlarda belirlenen
düzeyde başarılı olduklarını belgelemek zorundadırlar.
2) İlgili fakülte/meslek yüksekokul yönetim kurullarının önerisi üzerine Senato kararıyla ek
koşullar getirilebilir.
BAŞVURU
a) Başvurular, gerekli belgeler ile birlikte, ilan edilen süre içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne
yapılır.
b) Başvuru koşullarını sağlamayan, belgelerinde eksiklik olan veya süresi içinde yapılmayan
başvurular işleme alınmaz.
DEĞERLENDİRME
1) Değerlendirmede, adayların genel not ortalaması, eğer varsa geçmek istediği programın
ortak
derslerindeki başarısı ve merkezi yerleştirme puanı gibi ölçütler dikkate alınır.
2) Başvuruların ön değerlendirmesini, ilgili fakülte/meslek yüksekokul yönetim kurulları
tarafından oluşturulan komisyonlar yapar.
3) Komisyonun adayların kabulüne ilişkin önerileri ilgili fakülte/meslek yüksekokul yönetim
kurulu kararıyla kesinleşir.
4) İlgili fakülte/meslek yüksekokul yönetim kurulunca olumlu değerlendirilen aday sayısının
kontenjanı aşması durumunda, kontenjan sayısı kadar yedek aday belirlenir.
SONUÇLARIN İLANI VE KAYIT
1) Değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede
esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından Avrasya

Üniversitesi WEB sayfasında duyurulur ve kayıtlar sonuçlanıncaya kadar WEB sayfasından
kaldırılmaz.
2) Yatay geçiş hakkı kazananlara karar yazılı olarak Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından
bildirilir.
3) Yatay geçiş başvuruları kabul edilen adaylar belirlenen süre içinde kabul edildikleri
programa kayıtlarını yaptırırlar.
4) Belirlenen süre içinde kayıt yaptırmayan adaylar yatay geçiş haklarını kaybederler ve bu
adaylar yerine sırasıyla yedek adaylara kayıt hakkı tanınır.
5) YÖK denklik belgesi onaylanmayan adayların, kayıtları kabul edilmiş olsa da kabul kararı
iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.
BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER
1- Yatay Geçiş Başvuru Formu
2- Not Dökümü (Transcript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı; katıldığı
bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı (kapalı zarf
içinde)
3- Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait LYS sonuç belgesinin fotokopisi
4- Yurtdışı liselerden mezun olan adayların Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu
Başkanlığından alacakları denklik belgesi
5- Yurtdışı üniversitelerden yatay geçiş için başvuran adaylar için, üniversitenin YÖK
tarafından onaylı denklik belgesi
6- Öğrencilerin transcript’lerinde yer alan derslerin onaylı ders tanımları (Ders içerikleri)
7- Başvurulan her bir bölüm için, 75,00 TL başvuru ücretinin, TRABZON ALBARAKA
TÜRK KATILIM BANKASI DEĞİRMENDERE ŞUBESİ TR78 0020 3000 0210 7500
000001 (Açıklama olarak TC Kimlik No, Ad Soyad yatay geçiş ücreti yazılacak) hesabına
yatırıldığına dair Yatay Geçiş Başvuru Ücreti Dekontu
8- İngilizce hazırlık okunmuş ise dil seviye tespit belgesi
9- Varsa TOEFL ya da eşdeğer sınavların sonuçlarını gösterir belge
10- 2 adet vesikalık fotoğraf
11- Nüfus cüzdan fotokopisi

