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T.C. 

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ  

 

Suriye ve Mısır’da Ön Lisans, Lisans Düzeyinde Eğitime Başlayan Türk Vatandaşı, Bu 

Ülkelerin Vatandaşı ile Bu Ülkelerdeki Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Erzincan Binali 

Yıldırım Üniversitesine Yatay Geçiş Yapabilmelerine İlişkin Esaslar 

 

 

AMAÇ 

MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, Suriye ve Mısır’da ön lisans, lisans seviyesinde eğitime 

başlayan Türk vatandaşı, bu ülkelerin vatandaşı ile bu ülkelerdeki yabancı uyruklu 

öğrencilerin Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine yatay geçiş yapabilmelerini sağlamaktır. 

 

DAYANAK 

MADDE 2- (1) Bu esaslar, Yükseköğretim Kurumları’nda Önlisans ve Lisans Düzeyi’ndeki 

Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi 

Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve bu 

yönetmelikte 21 Eylül 2013 tarih ve 28772 sayılı Resmi Gazete’de değişiklik yapılarak 

yayımlanan EK Madde 2 bendine dayanarak hazırlanmıştır.  

Buna Göre;  

1-)Yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olması durumunda birinci sınıfa ve son sınıf 

dahil yatay geçiş yapabilmelerine, 

2-) Öğrencilerin başvurduğu bölümün ilgili yılındaki ÖSYS kontenjanının %10’unu 

geçmemek üzere yatay geçiş başvurularının yükseköğretim kurumları tarafından 

değerlendirilmesine,  

3-) Başvuruların ilgili birimlere yapılmasına, 

4-) Öğrencilerin intibaklarının ilgili birim Yönetim Kurulu Kararı ile yapılmasına,  

5-) Öğrencilerin kabulünde başarı genel ağırlıklı not ortalamasının ilgili birim kurullarınca 

belirlenmesine, 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

MADDE 3- (1) İlgili birime hitaben yazılmış yatay geçiş başvurusu yapmak istediğine dair 

dilekçe, 

(2) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe 

tercümesinin noter ya da Türk dış temsilciliklerinden onaylı örneği ya da geçerli pasaportu 

bulunmayan Suriye uyruklu adaylardan Suriye’de yaşanmakta olan olaylar nedeniyle 

ülkemize gelip barınma merkezlerinde kalan Suriyelilere verilen tanıtma kartı, 

(3) Suriye ve Mısır’da üniversite öğrenimi gördüğüne dair öğrenci belgesi ile Türkçe 

tercümesinin noter ya da Türk dış temsilciliklerinden onaylı örneği, 
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(4) Ara ve son sınıflar için adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği 

bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren transkript ile Türkçe tercümesinin noter 

ya da Türk dış temsilciliklerinden onaylı örneği, 

(5) Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan aldığı onaylı ders içerikleri ile 

Türkçe tercümesinin noter ya da Türk dış temsilciliklerinden onaylı örneği, 

(6) Üniversitemizin yabancı dil hazırlık öngören programlarına başvuracak adayların, 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu/Yabancı Diller 

Bölümünün yapacağı Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’nda başarılı olmaları ya da ulusal veya 

uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan veya 

muadili puan (A1, A2, B1, B2, C1…) almış olduklarını başvuru sırasında belgelemelerine, 

(7) Zorunlu hazırlık sınıfı öngören bölümlere/programlara başvuranların yeterlilik sınavı 

tarihi ve yeri Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu/Yabancı 

Diller Bölümü tarafından belirlenmesine ve aşağıdaki belgelerin istenmesine,  

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- Varsa Türkçe yeterlilik belgesi,  

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

kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.) 

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 

MADDE 4 – (1) Bu esaslarda hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile 

Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, ilgili kurul ve ilgili yönetim 

kurulu kararları uygulanır. 

 

YÜRÜRLÜK 

MADDE 5 – (1) Bu esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

YÜRÜTME 

MADDE 6 – (1) Bu esasların hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 
 

 

Senato Karar Tarihi : 19/03/2014 

Senato Karar Sayısı  : 04/16 


