AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NE ŞİDDET OLAYLARI VE İNSANİ KRİZ NEDENİYLE
(EK MADDE-2) YURT DIŞINDAN YAPILACAK KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞLE
ÖĞRENCİ ALIMI DUYURUSU
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin “Özel durumlarda yatay geçiş başlıklı EK MADDE 2 – (Ek:RG21/9/2013-28772)(1)” gereğince şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez
olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkeler;
 Ek Madde-2 Uyarınca Mısır ve Suriye'den Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin
Esaslar
18/06/2014 tarih ve 09/07/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar
uyarınca;
2014-2015 eğitim- öğretim döneminden itibaren uygulanmak üzere, 2013-2014 eğitim öğretim
döneminden önce Suriye ve Mısır'da ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş
Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türk
vatandaşı, bu ülkelerin vatandaşı ile bu ülkelerdeki yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki
yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde
1. Öğrencilerin yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olması durumunda birinci sınıf ve son sınıf
dahil yatay geçiş yapabilmelerine,
2. Öğrencilerin başvurduğu bölümün ilgili yılındaki ÖSYS kontenjanının %10 nu geçmemek üzere
yatay geçiş başvurularının yükseköğretim kurumları tarafından değerlendirilmesine,
3. Yatay geçiş için istenen belgelere sahip olmayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarından özel
öğrenci olarak ders alabilmelerine, belgelerini sağlayanların yatay geçiş yapabilmelerine,
4. Lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde eğitime
başlayan öğrenciler Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilgili yükseköğretim
kurumlarına başvurmalarına
karar verilmiştir.
 Ek Madde-2 Uyarınca Yemen'den Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar
Yemen'de çıkan olaylar nedeniyle eğitimine bu ülkede başlayan Türk öğrencilerin yurdumuzdaki
yükseköğretim kurumlarında eğitime devam hakkı verilmesine ilişkin talepleri 14/10/2014 tarihli
Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve Suriye ve Mısır'daki olaylar nedeniyle
18/06/2014 tarih ve 09/07/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantılarında alınan kararlar
ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek Madde
-2 Uyarınca, 2014-2015 eğitim- öğretim döneminden itibaren uygulanmak üzere Yemen'de ön lisans,
lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık
sınıfı dahil eğitime başlayan Türk vatandaşı öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay
geçiş işlemlerinde

1. Öğrencilerin yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olması durumunda birinci sınıf ve son sınıf
dahil yatay geçiş yapabilmelerine,
2. Yemen'de eğitime başlayan öğrencilerin de, Suriye ve Mısır'daki olaylar nedeniyle 18/06/2014 tarih
ve 09/07/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantılarında karara bağlanan kontenjan
belirleme ilkeleri uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde olmak
kaydıyla yatay geçiş başvurularının yükseköğretim kurumları tarafından değerlendirilmesine,
3. Yatay geçiş için istenen belgelere sahip olmayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarından özel
öğrenci olarak ders alabilmelerine, belgelerini sağlayanların yatay geçiş yapabilmelerine,
4. Lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde eğitime
başlayan öğrenciler Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilgili yükseköğretim
kurumlarına başvurmalarına
karar verilmiştir.
 Ek Madde-2 Uyarınca Libya’dan Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar
Libya’da çıkan olaylar nedeniyle eğitimine bu ülkede başlayan Türk öğrencilerin yurdumuzdaki
yükseköğretim kurumlarında eğitime devam hakkı verilmesine ilişkin talepleri 27.05.2015 tarihli
Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek Madde -2 Uyarınca, 2014-2015 eğitim- öğretim
yılının sonuna gelindiği dikkate alınarak 2015-2016 eğitim öğretim döneminden uygulanmak üzere
Libya’da ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları
hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türk vatandaşı öğrencilerin de ülkemizdeki
yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde
1. Öğrencilerin yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olması durumunda birinci sınıf ve son sınıf
dahil yatay geçiş yapabilmelerine,
2. Libya’da eğitime başlayan öğrencilerin de, Suriye ve Mısır'daki olaylar nedeniyle 18/06/2014 tarih ve
09/07/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantılarında karara bağlanan kontenjan belirleme
ilkeleri uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde olmak kaydıyla
yatay geçiş başvurularının yükseköğretim kurumları tarafından değerlendirilmesine,
3. Yatay geçiş için istenen belgelere sahip olmayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarından özel
öğrenci olarak ders alabilmelerine, belgelerini sağlayanların yatay geçiş yapabilmelerine,
4. Lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde eğitime
başlayan öğrenciler Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilgili yükseköğretim
kurumlarına başvurmalarına
karar verilmiştir.
BAŞVURU ŞARTLARI
1-Öğrencinin, Yatay Geçiş başvurusunda bulunabilmesi için bir Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı
olması,
2-Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait GANO’sunun 4,00’lük sistemde
en az 3,00 ; 100’lük sistemde en az 80 olması ,
3-Başvuru için aşağıda yer alan belgeler gerekmektedir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1)İlgili Birime yazılmış yatay geçiş başvurusu yapmak istediğini belirtir dilekçe,

2) a)T.C. uyruklu adaylar için nüfus cüzdanı fotokopisi(aslı gösterilmek suretiyle tarafımızdan
onaylanacaktır),
b) Yabancı uyruklu adaylar için pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının
ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, (Geçerli pasaportu
bulunmayan Suriye uyruklu adaylardan Suriye’de yaşanmakta olan olaylar nedeniyle Ülkemize gelip
barınma merkezlerinde kalan Suriyelilere verilen TANITMA KARTI)
3) Suriye, Mısır, Yemen ve Libya’da Üniversite öğrenimi gördüğüne dair öğrenci belgesi ile Türkçe
tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
4) Ara ve son sınıflar için adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve
bu derslerden aldığı notları gösteren Transkript ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış
Temsilciliklerinden onaylı örneği,
5) Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan aldığı onaylı ders içerikleri ile Türkçe
tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
6) Üniversitemizin yabancı dil hazırlık öngören programlarına başvuracak adayların, Akdeniz
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmaları
ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve aşağıda muadili belirtilen yabancı dil sınavlarından 100
üzerinden en az 60 puan almış olduklarını başvuru sırasında belgelemeleri,
7) Disiplin Cezası almadığını gösterir belge.
BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER
İlgili Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Enstitüler
NOT: Başvurular, gerekli belgelerle birlikte şahsen veya postayla yolu ile yapılacak olup,
postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvurular İlgili Birim Yönetim Kurullarınca değerlendirilecektir.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Lise Diplomasının aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
*Lise Diplomasının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış
Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı,
*Altı adet 4,5 x 6,0 cm ebadında fotoğraf, (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
*İkamet Adresi Beyanı,
*Üniversitemiz tarafından kabul edilen Türkçe yeterlilik belgeleri (En az B seviyesi)
1)Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı Sonucu
2) Ülkemizdeki Üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Türkçe Dil
Yeterlilik Belgesi

