
AGNO İLE GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİLERİN 

DİKKATİNE 

BAŞVURU TARİHLERİ:  01-14 Ağustos 2017 

ONLİNE BAŞVURU,  basvuru.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır.  

 
 GEREKLİ BELGELER:  

 

1) Online Başvuru Formu (İnternet Çıktısı) 

2) Öğrenci Belgesi (Evrak aslı veya e-devlet çıktısı) 

3) Transkript (Evrak aslı veya Resmi onaylı örneği) 

4) Öğretim planı/müfredatı ve ders içerikleri (Resmi onaylı örneği) 

5) ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)    

6) Disiplin cezası almadığına ilişkin belge (Evrak aslı) 

7) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

8) İkinci öğretimden, birinci öğretime yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin, 

ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alacağı, yapılan başarı oranı 

sıralamasında ilk %10'a girdiğine dair resmi belge  (Evrak aslı veya Resmi 

onaylı örneği) 

9) Öğrencinin, devlet hizmetinde bulunan anne veya babasının İstanbul'daki 

bir göreve tayini durumu varsa, bunu kanıtlayan resmi belge (Evrak aslı 

veya Resmi onaylı örneği) ile öğrencinin nüfus cüzdanının fotokopisi 

(Resmi onaylı) 

10) Üniversitemizin yabancı dil hazırlık öngören programlarına başvuracak 

adayların,  

  Kurum İçi Yatay Geçişte → İngilizce hazırlık sınıfını başarmış 

 olmak (okuyarak başarmış veya muaf olmuş olmak), 

  Kurumlararası ve Kurum İçi Yatay Geçişte → İÜ Yabancı Diller 

 Bölüm Başkanlığı’nın yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından 

 başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil 

 sınavlarından 100 üzerinden en az 60 olmak üzere ilgili birim tarafından 

 belirlenen puan veya muadili puanı almış olması ve başvuru sırasında 

 belgelemesi şarttır. 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:   

 

 Belgelerin eksik olması durumunda yatay geçiş başvurusu değerlendirmeye 

alınmaz.  

 Başvuru sırasında verilen belgeler iade edilmez.  

 Belirtilen tarihler arasında başvurusunu veya kaydını yaptırmayan adaylar 

herhangi bir hak iddia edemez.  

 Başvuru sonuçları Fakültemiz internet sayfasında ilan edilecektir. 

 Belgeler yabancı dilde ise, noter onaylı Türkçe çevirisiyle birlikte 

verilecektir. 

 14 Ağustos 2017 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar ilanda belirtilen 

belgeleri Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna elden teslim etmeleri ya da 

posta, kurye vb. ile ulaştırmaları gerekmektedir. Posta, kurye vb. yolla 

gönderilen belgelerin gecikmesi mazeret teşkil etmez. Posta, kurye vb. yolla 

gönderilen belgelerin 14 Ağustos 2017 tarihinde saat 17.00’ye kadar 

Fakültemize ulaşması adayların sorumluluğunda olup, belirtilen saatten 

sonra ulaşan belgeler dikkate alınmaz. 

 Öğrenci, yatay geçişe online başvurusu sırasında, Öğrenci Otomasyonuna 

girdiği bilgilerin doğruluğunu onaylar, kesin kayıt hakkı kazanması 

halinde, bilgi ve belgelerinde noksanlık ya da hata olması durumunda 

kesin kaydının yapılmayacağını, kesin kaydı yapılmış olsa bile iptal 

edileceğini kabul ve taahhüt eder. 

 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ: 

 

Başvuru Tarihi  01-14 Ağustos 2017  

Zorunlu Hazırlık Sınıfı Öngörülen 

Bölümlere/Programlara Başvuranların 

Yeterlilik Sınavı  

17 Ağustos 2017 Saat: 10.00  

(Yer: Yabancı Diller Bölümü)  

Başvuruların Değerlendirilmesi için 

son gün  

22 Ağustos 2017  

Sonuçların İnternet Sayfasında İlanı  24 Ağustos 2017 

Kesin Kayıt  5-8 Eylül 2017 

Yedek Kayıt  21-22 Eylül 2017 

 


