
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA (EK MADDE – 1) 2018 – 2019 BAHAR DÖNEMİ
YÜKSEKOKULUMUZ YATAY GEÇİŞ TABLOSU

Suruç Meslek Yüksekokulu 1. Sınıf 2. Sınıf
Atçılık ve Antrenörlüğü 6 X
Bankacılık ve Sigortacılık 10 10
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 8 8

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu (aşağıya çıkarılmıştır.)
2. Başvurular Posta Yolu ile yapılabilir. Ancak Postadan Kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz 

mesul değildir.
3. ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi ( www.osym.gov.tr   web adresinden sağladıkları yerleştirildikleri yıla 

ait ÖSYS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı).
4. Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapıp yapmadığını gösterir belge ( Öğrenci belgelerinde 

belirtilmesi de yeterli olacaktır.)
5. Not belgesi (Transkript), başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün 

derslerin, o derslerden aldığı notların ve genel akademik not ortalamasını gösteren resmi belge*
6. Ders içerikleri (Öğrencinin transkriptinde yer alan derslerin ders içerikleri öğrencinin kayıtlı 

olduğu Üniversitenin web adresinde güncel olarak yer alıyor ise ders içeriği istenilmemektedir. 
web adresinde ders içerikleri yer almıyor ise ders içerikleri onaylı olarak, elden teslim edilmesi 
gerekmektedir.)

7. Transkriptleri (not belgesi) yabancı dilde olanların, Türkçeye çevirmeleri gerekmektedir.
8. Kimlik Fotokopisi.
9. Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programına  müracaat

edecek Öğrencilerin Koşul 233 (Bu programa alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya
üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına
sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda
belirtilmesi  gerekmektedir.),  program  gereği  2.  sınıfta  araç  kullanmalarının  zorunlu  olması
sebebiyle  kayıt  tarihinde  17  yaşını  tamamlamış  olmaları;  erkek  öğrencilerde  1.65  m’den,  kız
öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin
son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma
işlerinde  iki  kişilik  bir  ekipte  çalışırken  sedyedeki  bir  hastayı  ekip  arkadaşı  ile  birlikte
taşıyabilecek  beden  ve  fizik  yeterliliğine  sahip  olmaları  gerekmektedir.)  Sağlamaları
gerekmektedir.

* (4 ve 5 numaralı başvuru belgelerinin değerlendirmede hiçbir etkisi olmayacak olup,
değerlendirme  sonucunda  yerleşecek  öğrencilerin  ders  muafiyet  işlemlerinde  dikkate
alınacaktır).

NOT:  Başvurular  ilgili  Fakülte  Dekanlıklarına/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacak olup, değerlendirme sonuçları da
ilgili  Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri
web sayfasında ilan edilecektir.

DEĞERLENDİRME

Üniversitemiz  Fakülte/Yüksekokul/Meslek  Yüksekokullarına  2018-2019  Eğitim-Öğretim  yılı

Bahar  döneminde  Merkezi Yerleştirme Puanına Göre yatay  geçiş  yoluyla  kabul

http://www.osym.gov.tr/


edilecek öğrencilerin başvuru, kabul ve koşullarında sadece Üniversiteye giriş yılındaki ÖSYM Puanı
esas alınacaktır.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ İÇİN MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA

GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan

Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi

Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Tarihi Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş

14.01.2019 25.01.2019 28.01.2019
29.01.201

9 30.01.2019 31.01.2019 04.02.2019 05.02.2019 07.02.2019



T.C.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

…..……………………………… DEKANLIĞINA/MÜDÜRLÜĞÜNE

………….…………....Üniversitesi……………....................... Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu

…………………………………………………. Bölümü/Programı ........ sınıf öğrencisiyim.

              2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Döneminde  Fakülteniz/Yüksekokulunuz/Meslek Yüksekokulunuz 

………………………………….....…..……………….....  Bölümü/Programı……..  sınıfına merkezi  yerleştirme  

puanına göre yatay geçiş yapmak istiyorum. İstenilen evraklar ekte sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Tarih : ……/……/…….

Adı 
Soyadı

:

İmza :

Adres ve Telefon :

EKLER :

- ÖSYS Sonuç Belgesi İnternet Çıktısı (......
sayfa
)

- Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapıp yapmadığını gösterir 
belge (......

sayfa
)

- Onaylı Başarı Durum Belgesi (Transkript) (......
sayfa
)

- Ders İçerikleri (......
sayfa
)

- Kimlik Fotokopisi (......
sayfa
)




