2018-2019 GÜZ YARIYILI BAŞARIYA DAYALI KURUM İÇİ ve KURUMLAR
ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI
“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal
ile Kurumlar Arası Kredi Tranferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve Kocaeli Üniversitesi
Başarıya Dayalı ve Merkezi Puan (Ek Madde-1) ile Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvurularına
İlişkin Usul ve Esaslar’a uygun olarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında, kurum içi ve kurumlar
arası başarıya dayalı yatay geçiş yolu ile alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru şartları ve başvuru takvimi
aşağıdadır.
BAŞVURU KOŞULLARI
1) Başvuru yapan öğrencinin aynı düzeyde eşdeğer bir diploma programına kayıtlı olması gerekir.
2) Yabancı öğrenci statüsünde bir diploma programına yerleşen öğrenciler ile lisans tamamlama öğrencileri yatay geçiş
yapamaz.
3) Disiplin cezası alan öğrenciler başarıya dayalı yatay geçiş yapamazlar. Disiplin cezası almadıklarını başvuru sırasında
belgelemeleri şarttır.
4) İkinci öğretim diploma programlarına kayıtlı öğrenci başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10'una girerek bir üst
sınıfa geçmesi halinde, birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilir.
5) ÖSYM Kılavuzunda yer alan öğretmenlik programlarına başvuru işlemlerinde, programların ilgili puan türünde başarı
sırası en düşük 240 bininci sırada olan adayların başvuruları alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilmesi yapılır.
6) Yükseköğretim Kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden; kurumlar arası yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş ve çift
anadal başvurularında, Tıp Fakültesi için en düşük 40 bininci, Hukuk Fakültesi için en düşük 150 bininci sırada olan
adaylar başvuru yapabileceklerdir.
7) ÖSYM Kılavuzunda yer alan mühendislik programlarına başvuru işlemlerinde, programların ilgili puan türünde başarı
sırası en düşük 240 bininci sırada olan adayların başvuruları alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilmesi yapılacaktır.
Mimarlık programlarına ise, başarı sırası en düşük 200 bininci sırada olan adayların başvuruları alınarak kontenjan
dahilinde yerleştirilmesi yapılacaktır.
8) Başarıya dayalı kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş için, öğrencinin kayıt dondurduğu yarıyıl/yarıyıllar hariç olmak
üzere, geçiş yapacağı yarıyıla kadar ders planında yer alan tüm derslerini almış ve başarmış olması ile birlikte ağırlıklı
genel not ortalamasının (AGNO) 100 üzerinden en az 70 olması şarttır. Başvuruda bulunan öğrencilerin başarı
sıralaması;

(Ağırlıklı genel not ortalaması x 0,4) + (ÖSYM yerleştirme puanı x 0,6)
formülüne göre yapılır. Ancak yurtdışı yatay geçiş kontenjanlarına başvuran öğrencilerin değerlendirilmesi
sadece AGNO’ya göre yapılır. 4’lük ve 100’lük not dönüşümünde YÖK not dönüşüm tablosu kullanılır.
9) Tamamen/kısmen yabancı dil ile eğitim yapan veya öğretim dili Türkçe olan bölümden/ programdan, tamamen veya
kısmen yabancı dil ile eğitim yapan bölümlere/programlara başarıya dayalı kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş
yapacak öğrencilerin başvuru sırasında; geldiği yükseköğretim kurumunda almış olduğu zorunlu veya isteğe bağlı
yabancı dil hazırlık eğitimini başarmış olduklarını belgelemeleri veya Üniversitemiz tarafından yapılacak olan Yabancı Dil
Yeterlik Sınavını başarmaları veya ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından aşağıdaki minimum
puanları almış olduklarını belgelemeleri şarttır. Yabancı dil şartını yerine getiremeyen öğrencilerin başvuruları kabul
edilmez ve yabancı dil hazırlık okutulmaz.

Sınav Adı:

Minimum Puan:

KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL

50/100

TOEFL iBT

60/120

PTE Akademik

45/90

Kocaeli Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlik Sınavı

65/100

10) Kurum içi veya kurumlar arası başarıya dayalı yatay geçişte, öğrenci geldiği Yükseköğretim
Kurumu/Bölümü/Programı’nda tamamlamış olduğu aktif dönemin/yılın bir sonraki dönemi/yılı için açılmış olan
kontenjana başvurabilir. Kayıt hakkı kazanan öğrencinin kaydı ve ders planı ataması, başvuru yaptığı dönem/yıl için
yapılır. Örneğin; geldiği Yükseköğretim Kurumunda ikinci sınıfı tamamlamış bir lisans öğrencisi, üçüncü sınıf
kontenjanına başvurabilir, kayıt hakkı kazanması halinde üçüncü sınıfa kaydı yapılır ve üçüncü sınıf ders planına tabi
olur.
11) Başvuru değerlendirme sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanından sonraki ilk iki iş günü içerisinde mesai saatlerinde, ilgili
bölüm/program başkanlıklarına yapılır.
12) Müracaatlar ilgili Fakülte Dekanlıklarına ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılır.
13) Elden teslim veya posta yolu ile de müracaatlar kabul edilmektedir. Postadaki gecikmelerden birimlerimiz sorumlu
değildir.
14) Tıp Fakültesine müracaat edecek öğrenciler evraklarını elden teslim edeceklerdir, posta ile müracaat kabul
edilmemektedir.

BAŞARIYA DAYALI YATAY GEÇİŞ MÜRACAAT ve DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
Başvuru Tarihi
Başlangıç

Bitiş

Değerlendirme Tarihi
Başlangıç

Bitiş

Sonuç
İlan Tarihi

01.08.2018 10.08.2018 13.08.2018 16.08.2018 17.08.2018

Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç

Bitiş

Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç

Bitiş

27.08.2018 31.08.2018 05.09.2018 07.09.2018

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1)
2)
3)
4)

Başvuru formu
Öğrenci belgesi
ÖSYM Sınav Sonuç ve Yerleştirme belgesinin İnternet çıktısı
Not belgesi (Transkript). Türkçe eğitim yapan programlar için Türkçe, yabancı dilde eğitim yapan programlar için
yabancı dilde olmalıdır. Çeviri yapılmış ise yeminli tercüman onaylı belgelerle başvuru yapılması gerekmektedir
5) Disiplin cezası almadıklarını gösterir belge (Bazı üniversitelerin vermiş olduğu öğrenci belgelerinde disiplin cezası bilgisi
yer almaktadır ve geçerlidir)
6) Öğrencinin geldiği Yükseköğretim Kurumunda tamamladığı yarıyıllara/yıllara ait bütün dersleri gösterir öğretim
planı/müfredatı ve onaylı ders içerikleri
7) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan bölümlere/programlara başvuran öğrenciler için Yabancı Dil Hazırlık
veya Yeterlik belgesi. (Bazı üniversitelerin vermiş olduğu transkriplerde yabancı dil hazırlık okumuştur, başarılıdır veya
muaftır ibaresi yer almaktadır ve geçerlidir)
8) Kayıt dondurma yazısı veya transkriptinde/öğrenci belgesinde kayıt dondurma ibaresi (Kayıt donduran öğrenciler için)
9) I. Öğretim kontenjanına başvuru yapacak olan II. öğretim öğrencileri için %10’a girdiklerine dair yazı.
10) Yurtdışı yatay geçiş kontenjanlarına yapılan başvurularda, Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Yurtiçindekilere
Yatay Geçiş Koşullarında aranan şartları sağlayan sonuç belgesi.

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YURTİÇİNDEKİLERE YATAY
GEÇİŞ KOŞULLARI
1)

2)

3)

Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, Academic
Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan
dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 içerisine giren ve tanınan üniversitelerde eğitim alan öğrenciler yurtdışı yatay
geçiş kontenjanlarına başvuru yapabilir.
Bunların dışında kalan ve yurtdışındaki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin, 2013, 2014 ve
2015 yılları itibariyle eğitime başlayacakları yıl ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan
türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı
veya aşağıdaki tabloda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır.
2016-2017 eğitim-öğretim yılı ve sonrası, Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden
Ranking Academic Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic
Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 içerisine giren ve tanınan
üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin, 2016-2017
eğitim öğretim yılı itibariyle eğitime başlayacakları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS’ye girmeleri; tıp doktorluğu
alanında sıralamada ilk 40 bin, hukuk alanında ilk 150 bin, mimarlık alanında ilk 200 bin ve mühendislik alanında ilk
240 bin içinde yer almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer alan diğer alanlarda en az Türkiye’deki ilgili programlara yerleşen en
son öğrencinin almış olduğu puanı almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer almayan diğer alanlarda eğitim alacakların ise ön
lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 150 puan, lisans programları için herhangi bir puan türünde en
az 180 puan almaları; özel yetenek sınavı gerektiren programlara başvurabilmek için 2016-YGS’ye girip, 2016-YGS
puanlarının herhangi birinden en az 150 puan almaları gerekmektedir. İlk 500 dışında kalan yurtdışındaki tanınan
yükseköğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerden, YGS ve LYS puanlarına sahip olmadıkları durumlarda aşağıda
belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır.

Muadil Belgeler
SAT 1
ACT
Abitur
Fransız Bakaloryası
GCE A Level Sertifikası
Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat
IB)
Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

En az 1000 puan
En az 21 puan
En az 4 puan
Diploma notu en az 12
En az 2 dersten
En az 28
En çok 2
En az 70

YABANCI DİL YETERLİK SINAVI
Üniversitemizin zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi olan (%30 İngilizce olan) bölüm/programlarına yatay geçiş
başvurularında İngilizce yeterlik şartı aranmaktadır. İngilizce yeterliğini gösteren bir belgesi (ÜDS, YDS,
YÖKDİL, TOEFL iBT, PTE Akademik ) olmayan öğrenciler için 27 Temmuz 2018 tarihinde Kocaeli
Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde bulunan Yabancı Diller Yüksekokulu binası dersliklerinde İngilizce
yabancı dil yeterlik sınavı yapılacaktır. Sınav sonucu sadece Kocaeli Üniversitesi’ne yatay geçiş başvurularında
geçerli olacak ve sınavdan 65 ve üstü not alan öğrenciler başarılı kabul edilip ilgili programa yatay geçiş
başvurusunda bulunmaya hak kazanacaktır. Sınav sonucu ilgili bölüm/programlara tarafımızdan bildirilecektir,
sınava giren öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi verilmeyecektir.
Sınava başvurmak isteyen öğrencilerin İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI BAŞVURU FORMU’nu
doldurduktan sonra 0262 303 45 03 nolu telefona faks veya hazirlik@kocaeli.edu.tr adresine e-posta yoluyla
ulaştırması veya elden teslim etmesi gereklidir. Sınav saati ve sınava hangi derslikte girileceği 26 Temmuz 2018
tarihinde saat 13:00 itibarıyla http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır. Öğrencilerin sınava
gelmeden önce, hangi saat ve derslikte sınava gireceğini kontrol etmesi ve yanında resmi geçerliği olan bir kimlik
belgesi getirmesi gereklidir.

Başvuru Tarihi
Başlangıç
Bitiş
23.07.2018 25.07.2018

Sınav Salonu ve
Saatinin İlanı

Sınav
Tarihi

Sınav Sonucunun
İlanı

26.07.2018

27.07.2018

30.07.2018

Kimler İngilizce Yeterlik Sınavına girecektir:
İngilizce Yeterlik Sınavı başvuru formunda yer alan %30 İngilizce eğitim yapan programlarımıza başvuru
yapacak öğrencilerden;
1) Geldiği yükseköğretim kurumunda İngilizce Hazırlık eğitimi almamış olanlar,
2) Bir yıl İngilizce Hazırlık eğitimi almış, ancak başarılı olamamış veya başarılı olduklarını belgeleyemeyenler,
3) Başvuru koşulları 9.maddede yer alan KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL, TOEFL iBT veya PTE Akademik sınavlarından birinden
minimum veya üstü puan aldıklarını belgeleyemeyenler.

Kimler İngilizce Yeterlik Sınavına girmeyecektir:
1) İngilizce Yeterlik Sınavı başvuru formunda yer alan programlar haricindeki, Türkçe eğitim yapan programlarımıza
başvuru yapacak öğrenciler,
2) Geldiği yükseköğretim kurumunda İngilizce Hazırlık eğitimi almış ve başarmış olduğunu belgeleyenler,
3) KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL, TOEFL iBT veya PTE Akademik sınavlarından birinden minimum veya üstü puan aldıklarını
belgeleyebilenler,
4) Geldiği yükseköğretim kurumunda İngilizce Hazırlık eğitimi almış, ancak iki yıl başarısız olmuş öğrenciler (Bu öğrenciler
yatay geçiş yapamazlar, dilekçe ile ÖSYM’ye başvurarak Türkçe bir bölüme yerleştirilirler.)

YATAY GEÇİŞ POSTA ADRESİ:

Gölcük Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
17 Ağustos Bulvarı
SARAYLI
GÖLCÜK / KOCAELİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
2018-2019 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
BAŞARIYA DAYALI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU
I- BAŞVURU TÜRÜ
BAŞARIYA DAYALI YATAY GEÇİŞ
II- KİŞİSEL BİLGİLER
ADI SOYADI

:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

T.C. KİMLİK NO

:……………………………………………………………………………………………… DOĞUM TARİHİ : ........ / ……. /……….

E-POSTA ADRESİ :…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..
TELEFON (GSM)

:…………………………………………………………………………. TELEFON (EV/İŞ) : …………..………………………………

TEBLİGAT ADRESİ :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
III- ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
HALEN KAYITLI OLDUĞU ÜNİVERSİTE

:

HALEN KAYITLI OLDUĞU FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

:

HALEN KAYITLI OLDUĞU BÖLÜM / PROGRAM

:

ÖĞRETİM TÜRÜ

I.ÖĞRETİM

II.ÖĞRETİM

DİSİPLİN CEZASI ALIP ALMADIĞI

:

GENEL AKADEMİK BAŞARI NOT ORTALAMASI

:

ÖĞRENCİ NUMARASI (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN)

SINIF/ YARIYIL :

:

HALEN KAYITLI OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA YERLEŞTİRİLDİĞİ YIL

:

HALEN KAYITLI OLUNAN PROGRAMA YERLEŞTİRMEDE KULLANILAN PUAN TÜRÜ VE PUANI:
ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI BULUNAN PROGRAMLARA BAŞVURAN ADAYLAR İÇİN YABANCI DİL PUANI VE SINAV TÜRÜ :
IV – ADAYIN BAŞVURDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL/MYO. ADI :
BÖLÜM / PROGRAM ADI
ÖĞRETİM TÜRÜ

I.ÖĞRETİM

:
II.ÖĞRETİM

BAŞVURULAN PROGRAMIN HALEN KAYITLI OLUNAN PROGRAMA YERLEŞTİRME YAPILDIĞI PUAN TÜRÜ VE PUANI

:

Beyan ettiğim bilgilerin veya belgelerin gerçeğe aykırı olması halinde hakkımda cezai işlemlerin yürütüleceğini ve kaydım
yapılmış olsa dahi silineceğini bildiğimi kabul ediyorum.

Tarih: ……/……/……..

Adayın Adı Soyadı :

İmzası

BU BÖLÜM ÜNİVERSİTE YETKİLİ BİRİMLERİNCE DOLDURULACAKTIR
BAŞVURUSU UYGUN DEĞİLDİR

VARSA AÇIKLAMALAR : ………………………………………
………………………………………………………………………

BAŞVURUSU UYGUNDUR
Başvuruyu Alan Görevlinin
Adı Soyadı
Unvanı
İmza
Tarih

