YATAY GEÇİŞ İLAN METNİ
Yatay Geçiş Takvimi;
Kesin Kayıt Tarihi
Yedek Sonuç İlanı
Yedek Kayıt Tarihi

: 03-11 Eylül 2019
: 13 Eylül 2019
: 16-18 Eylül 2019

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

ÖNEMLİ NOT
* Öğrenci, yatay geçiş başvuruları, ilan edilen tarih aralığında internet sitesi üzerinden beyan
usulüne göre yapılacak olup, kesin kayıt esnasında başvuruya esas teşkil edecek BELGELERİN ASIL
NÜSHALARI 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.
Öğrenci, yapılan uygulama nedeni ile herhangi bir hukuki hak iddiasında bulunamaz.
* Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait önlisans programları için
genel not ortalamasının 100 üzerinden 60 veya 4 üzerinden 2.00 olması gerekmektedir. Lisans
programları için 100 üzerinden en az 70 veya 4 üzerinden en az 2.50, Tıp Fakültesi öğrencileri için ise
100 üzerinden en az 70 veya 4 üzerinden en az 2,72 olması gerekir. Genel not ortalaması uygun
olmayan öğrencilerin başvuruları dikkate alınmaz.

* Kontenjan tablosunu dikkatle inceleyiniz. Kontenjanı bulunmayan bölümlere başvuru
yapmayınız.
* Yurtdışı ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı bulunmamaktadır.
* Başvuru yaparken sınıf bilginizi Üniversitemizde öğrenim göreceğiniz sınıf olarak
belirtiniz. (Örneğin; 2. sınıfta okuyan öğrenci başvuru esnasında 3. sınıfı seçecektir.)

Gerekli Belgeler: Yatay geçiş başvurusunda bulunan ve başvuru sonrası kayıt hakkı kazanan öğrenciler
kesin kayıt için geldiklerinde aşağıdaki belgelerin asıl (Islak İmzalı/ E-imzalı) nüshalarını yanlarında
getirmeleri gerekmektedir. Eksik ve onaysız belge veya belgeler ile gelen öğrencilerin kayıt işlemi yerine
getirilmeyecektir.
Belgeler (Geçiş hakkı kazanan öğrencilerin kayıt için getirmesi gereken evraklar);
* Online başvuru sonrasında, başvuruya ait sistemden alınacak başvuru formu,
* 1 adet vesikalık fotoğraf
* Öğrenci belgesi
* Onaylı not durum belgesi (Transkript)
* Onaylı müfredat ve ders içerikleri
* Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
* ÖSYS sınav sonuç belgesi
* Zorunlu hazırlık sınıfı bulanan bölüm/programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için hazırlık
sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi,
* Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
http://kalite.omu.edu.tr/tr/dokumanyonetimi/standartformlar/suerecler-form/egitim-ve-oegretim-ana-suereci adresinde yer alan “yatay geçiş muafiyet
talep formu”nun doldurulması,
* İkinci öğretimden birinci öğretime geçmek isteyen adaylar için yüzde ona girdiğine dair belge,
* Yatay geçiş yapmasına engel bir durum olmadığına dair belge,

Belge Gönderme;
(Sadece Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesine başvuruda bulunan öğrenciler posta yolu ile belge
göndereceklerdir.)
Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri; online olarak yatay geçiş başvurusunda bulunulacak olup,
başvuruya esas teşkil edecek olan yukarıda belirtilen belgelerini, 16 Ağustos 2019 tarihine kadar,
başvurmuş oldukları birimlere posta yolu ile veya şahsen göndermek zorundadır. Postadan kaynaklanan
gecikmelerden dolayı öğrenci sorumludur. İlan edilen tarihten sonra gönderilecek belgeler dikkate
alınmayacaktır.
Diğer Fakülte/Yüksekokullara başvuruda bulunan öğrenciler; Üniversitemiz bünyesindeki diğer
Fakülte/Yüksekokullara online olarak başvuran öğrenciler, talep edilen belgeleri, kesin kayıt için
geldiklerinde ibraz etmek zorundadır. Eksik veya onaysız belge ile gelen öğrencinin kesin kayıt işlemi yerine
getirilmeyecektir.
YATAY GEÇİŞ ASIL VE KESİN KAYIT TARİHLERİ
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL
Asıl Kazanan
Asıl Kazanan
Yedek Kazanan
Kesin Kayıt Yeri
ADI
Kesin Kayıt Tarihi
Kayıt Saati
Kesin Kayıt Tarihi
ve Saati
Yaşar Doğu Spor Bilimleri 03 Eylül 2019
08.30-12.00
Fakültesi

08.30-12.00
13.00-17.00
08.30-12.00

İlahiyat Fakültesi
Ziraat Fakültesi

06 Eylül 2019

13.00-17.00
08.30-17.00

09 Eylül 2019
03-11 Eylül 2019

08.30-17.00
08.30-17.00

İktisadi ve
Fakültesi

İdari

13.00-17.00

16-18 Eylül 2019
08.30-17.00

Veteriner Fakültesi
Sağlık Hizmetleri Meslek
Y.O.
04 Eylül 2019
Fen Edebiyat Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
05 Eylül 2019
Mühendislik Fakültesi

Bilimler

Eğitim Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Tıp Fakültesi
Diğer
Fakülte/Yüksekokullar

03-11 Eylül 2019

08.30-17.00

16-18 Eylül 2019
08.30-17.00

Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
Öğrenci İşleri daire
Başkanlığı
Öğrenci Bürosu
(OMU Atatürk Kongre ve
Kültür Merkezi Karşısı,
Saat Kulesi Yanı)

Fakülte/Yüksekokullara
ait Öğrenci İşleri
Büroları

Not:
-Yedek öğrenci listesi 13 Eylül 2019 tarihinde mesai bitiminden sonra ilan edilecektir.
-İlan edilen günde kayıt için gelmeyen öğrencilerin kayıtları 09-11 Eylül 2019 tarihinde 13.00-16.00 saatleri arasında
yapılabilecektir.
-Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilen gün ve saat aralığında kayıt için gelmeleri önemlidir.

