
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ  

2019 – 2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI  

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KAYIT TAKVİMİ  

BAŞVURU KOŞULLARI, GEREKLİ BELGELER VE AÇIKLAMALAR  

  

  

1- Yatay Geçiş Takvimi 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

   

2- Yatay Geçiş Başvuru Linki; 
İlan edilecektir. 

3- Kayıt İçin Gerekli Belgeler:  
  

a) Dilekçe  

b) Not çizelgesi (Transkript)  

c) Ders içerikleri ve Öğretim Planı (Müfredat)  

d) Disiplin cezası almadığına dair belge  

e) ÖSYS/YKS Sonuç ve Yerleşme Belgesi  

f) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair belge  
g) İlgili Fakülte/Yüksekokul tarafından istenilen diğer belgeler  

  

  
  
  

İŞLEM BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ 

Başvuru Tarihi 02.09.2019 04.09.2019 

Değerlendirme Tarihi 05.09.2019 06.09.2019 

Sonuç İlan Tarihi 07.09.2019 

Kesin Kayıt Tarihi 09.09.2019 10.09.2019 

Yedek Kayıt Tarihi 12.09.2016 13.09.2019 



4- Açıklamalar 

1. Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.  

2. Birinci öğretim programlarından ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş 
yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.  

3. İkinci öğretim diploma programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, İkinci öğretim diploma programlarından 
başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay 
geçiş yapabilirler.  

4. İkinci üniversite kapsamında açık veya uzaktan öğretim programlarına sınavsız olarak kayıtlanan adayların yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.  

5. Diğer yükseköğretim kurumlarına yurt dışı öğrenci kabul sınavı (YÖS) sonucuna göre kayıtlanan öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.  

6. Bütün işlemler ilan edilen tarih aralığında yerine getirilecek olup, ilan edilmiş süreler dışında işlem talebi için herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir 

7. Öğrenci, yatay geçiş başvurularını, ilan edilen tarih aralığında internet sitesi üzerinden beyan usulüne göre yapılacak olup, kesin kayıt esnasında başvuruya 
esas teşkil edecek BELGELERİN ASIL NÜSHALARINI eksiksiz olarak ibraz edilecektir. Kendilerine avantaj sağlamak amacı ile yanlış beyanda 
bulundukları tespit edilen veya eksik belge ile kesin kayda gelen öğrencilerin kesin kayıt işlemi yerine getirilmeyecektir. Kesin kayıt işlemi yapıldıktan sonra, 
yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen öğrencinin tüm cezai ve hukuki sorumluluk öğrenciye ait olmak üzere Üniversitemiz ile ilişiği kesilir ve gelmiş olduğu 
Yükseköğretim kurumuna geri gönderilir. Öğrenci, yapılan uygulama nedeni ile her hangi bir hukuki hak iddiasında bulunamaz.   

 
5- Kesin Kayıtlar 

 

Kesin kayıt merkezleri ilan edilecektir. 


