
EK MADDE- 2 KAPSAMINDA YATAY GEÇİŞ YAPAN 

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE 

 

BAŞVURU TARİHLERİ:  01-15 Ağustos 2017 

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

 

  

GEREKLİ BELGELER:   

1) Online Başvuru Formu (İnternet Çıktısı) 

2) Pasaport Fotokopisi (Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış 

Temsilciliklerinden onaylı örneği)  

 Suriye uyruklu olup geçerli pasaportu olmayan adaylardan ülkemizdeki barınma 

merkezlerinde kalanlara verilen tanıtma kartına sahip olması 

3) Öğrenci Belgesi (Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış 

Temsilciliklerinden onaylı örneği) 

4) Transkript (Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden 

onaylı örneği) 

5) Öğretim planı/müfredatı ve ders içerikleri (Türkçe tercümesinin noter ya 

da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği) 

6) ÖSYS Sonuç Belgesi veya SAT 1, ACT, Abitur vb. muadil belge (İnternet 

çıktısı) 

 Sadece Rusya Federasyonundaki üniversitelerden yatay geçiş yapacak öğrenciler için 

7) İÜ Yabancı Diller Bölümünün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında 

başarılı olmaları ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı 

dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan veya muadili puan almış 

olduklarını başvuru sırasında belgelemeleri gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:   

 Öğrenciler yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olması durumunda 

birinci sınıf ve son sınıf dahil yatay geçiş yapabilir.  

 Yatay geçiş için istenen belgeleri eksik olan öğrenciler Fakültemizden özel 

öğrenci olarak ders alabilir. Eksik belgesini daha sonra tamamlayan 

öğrenciler yatay geçiş statüsüne geçecektir.  

 Kontenjanlara online başvuru yapan öğrenciler,  ilanda belirtilen belgeleri 

Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna elden teslim eder. 

 Belirtilen tarihler arasında başvurusunu yapmayan adaylar herhangi bir hak 

iddia edemez.  

 Başvuru sonuçları Fakültemiz internet sayfasında ilan edilecektir. 

 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. 

 Suriye ve Mısır’daki Üniversitelere 2013 yılı ve sonrası girişli öğrenciler ile 

Yemen’deki Üniversitelere 2014 yılı ve sonrası girişli öğrenciler yatay geçiş 

başvurusu yapamaz. 
 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ: 

Başvuru Tarihi  01-15 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  05-08 Eylül 2017 
 

 KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER  

1) Lise Diplomasının aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe 

tercümesi  

2) Lise Diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da 

Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı  

3) Sekiz adet 4,5 x 6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı 

kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)  

4) İkamet Adresi Beyanı 


