
GĠRNE AMERĠKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 

2016-2017 GÜZ  DÖNEMĠ-MERKEZĠ YERLEġTĠRME PUANI ĠLE YATAY 

GEÇĠġ BAġVURULARI 

ÜNĠVERSĠTEMĠZE KAYIT HAKKI KAZANAN TÜM ÖĞRENCĠLERE 

KONTENJANLAR DOĞRULTUSUNDA LĠSANS PROGRAMLARI ĠÇĠN 7 YIL, 

ÖNLĠSANS PROGRAMLARI ĠÇĠN ĠSE 5 YIL KESĠNTĠSĠZ BURS SAĞLANACAKTIR 

BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME 

1. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma 

programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. Örn: 

işletme (puan türü tm-1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları 

arasında MF-4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF-4 puanının geçmek istediği inşaat 

mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda yatay geçiş 

yapabilecektir. 

 

2. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerin de 1. Madde şartlarını 

sağlamaları durumunda başvuru yapabileceklerine, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci 

kabul eden programlara başvuru yapılamayacağına, 

 

3. Öğrenciler; kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri 

yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla önlisans 

veya lisans programlarına geçiş yapabilirler. (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön 

lisansa,) 

 

4. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş için başvuran öğrencilerin, ÖSYS kılavuzunda 

programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda bu 

koşulları sağlamaları gerekir. 

 

5. Öğrencilerin Ek Madde-1 uyarınca sadece yatay geçiş yapabilmesine, (ilgili başvuru 

döneminden önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin tekrar yatay geçiş 

yapamayacağına) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin 

ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna 

daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönmelerine, 

 

6. ÖSYS Puanı ile Türkiye’ de veya KKTC’ de bir yükseköğretim programına yerleşen, 

ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurt dışı yükseköğretim kurumlarında 

öğrenime başlayan veya ÖSYS’ye girip Türkiye’ de herhangi bir yükseköğretim 

programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında 

öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanlar adı geçen madde kapsamında 

başvuru yapamayacaklardır. 

 

7. Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan 

programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerektiğine, hazırlık sınıfında 

veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması 

durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerektiğine, 

 

8. Üniversitemizin sağlayacağı burs Hukuk, Eczacılık ve Pilotaj Bölümleri’nde geçerli 

olmayacaktır. 

 



 

9. Sadece Türkiye’deki yükseköğretim kurumları ile KKTC’de bulunan üniversitelerde 

kayıtlı öğrenciler söz konusu Ek Madde-1 den yararlanabileceklerdir. 

 

10. Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde yer alan her bir diploma programının, hazırlık 

sınıfı da dahil her bir sınıfının her yerleştirme yılı için %30 u kadar ayrılacak yıllık 

kontenjan dahilinde ve eğitim öğretim yılı başlamadan önce öğrenci kabulu yapılacaktır. 

 

11. Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde; öğrencinin başvuru yaptığı yılda 

ÖSYM ile öğrenci yerleştirilmemiş ise öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa 

kayıt olduğu yıldaki ÖSYM kılavuzunda yer alan kontenjan dikkate alınacaktır. 

 

 

12. Bir programa başvuran öğrenci sayısının başvurunun yapıldığı yıl için ÖSYM 

kılavuzunda yayımlanan kontenjanın % 30 unu geçmemesi durumunda başvuran 

adayların tamamının kaydı yapılır. Başvuran adayların sayısının kontenjandan fazla 

olması durumunda ise ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar 

adayın kaydı yapılır. 

 

13. DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam 

edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilecek olup adayların 

ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerekmektedir. İlgili yılda DGS ile 

öğrenci alınmamışsa o programa başvuru yapılamayacaktır. 

 

 

14. Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim gördüğü 

diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse, diploma 

programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz. 

 

15. Öğretim dili Türkçe olan programlardan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim 

yapan programlara geçiş yapılması halinde ise öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması 

gerekir. Hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı 

dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekmektedir. 

 

16. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerde söz konusu madde kapsamında şartları 

sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabilecektir. Şartların 

sağlanması halinde ÖSYM tarafından yapılan yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim 

kurumlarında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısızlık nedeniyle başarısız olan 

öğrencilerin, aynı adı taşıyan öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilmelerine 

ilişkin esaslardan yararlanabileceklerdir. 

 

17. Başvuruların değerlendirilmesinde, sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği 

yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır, başarı vb. şart aranmaz. 

 

18. Merkezi yerleştirme puanı ile öğrenciler sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler. Ancak 

bu öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yüksek öğretim 

kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilir. 

 

19. Söz konusu ilkeler uyarınca Vakıf yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde 

öğrencilerin ücretli programlara yatay geçiş yapabileceğine, burs verip vermeme kararının 

ilgili yükseköğretim kurumlarının yetkisinde olduğuna, 

 



 

BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

 Adayın, yatay geçiş yapmak istediği programı belirtir dilekçe, 

 Lise Diploması Fotokopisi 

 Disiplin Cezası alınmadığına dair belge 

 Kimlik Fotokopisi 

 Öğrenci Belgesi 

 Transkript 

 Ders içeriklerini gösteren belge 

 Not Çizelgesi 

 ÖSYM sınav sonuç belgesinin internet çıktısı,  

 

BAġVURU ġEKLĠ VE TARĠHLERĠ 

BaĢvurular bizzat, posta ya da e-mail yolu ile yapılacaktır. Ön baĢvurunuzu e-mail ile 

gönderdikten sonra orjinal belgeleri posta yolu ile iletmeniz gerekmektedir. 19 Ağustos 

2016 baĢvuru için son gündür, geç ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

Posta Adresi : Üniversite Yolu, Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi, Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı, Girne, K.K. T.C. 

E-Mail: info@gau.edu.tr 
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