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KAR{RII
Üniversiterniz birinderinin 202la022 EğitimöğEtim yılı Giiz yanyılı Kuunlar Aras ymay Geçiş

kontenjanlaı. başı.rıı koşullan re ger€kli belçler ile başnını takviminin beliılenıııesi konuzu göriiştildü.
Görilşıreler sonunfu "yükseköğretim kurumlarında Ön|isans ve Lisans Düzeyindeki

Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal. Yan Dal İle Kurumlararası Kredi Transferi yapılması
Esaslarına İİİşkin YÖnetmeİik" hÜkÜmlerine uygun olarak, Üniversitem iz 2021-2022 Eğitim-
Öğretim Yılı Güz Yanyılı Kurumlararası Yatay Geçiş kontenjanlan, başvuru koşullan ve
gereklİ belgeler İle başvuru takvİminin ekteki şekilde kabuliine oy birliği ile karar verildi.
(Ek-l)



AyDıN ADNAN MENDEREs üNivnnsirrsi
202ı-2022 nĞirinı-öĞnuriıı yıı.ı cüz yARıyıLı
KuRuMLARARAsı yATAy GEçtş işırııınni

"Yükseköğetim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında

GeÇiŞ, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslanna İllşlin
Yönetmclik" hükümlerine uygun olarak 2021-2022 Eğitim_Öğrctim yılı Gtiz yanyılında

Kurumlarara§ı Yatay Geçiş yolu ile kabul edilecek öğrenci başvuru ve kayıt işlemleri aşağıda

yer alan hususlar çerçevesinde yapılır.

BAşwRu TARİHİ ve ŞEKLİ

Başvurular 02-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

'i'Başvurular sedece internct üzerinden https://bısyuru.ıdu.edu.tr/ adresinden başvııru

tarihleri arasında yapılacaktır.

{'Posta, kargo vb. yollarla başvuru yapılamayacak ve bu şekilde yapılan bışvurulıır kıbul
edilmeyecekür.

BAŞVURU N)IMLARI

İnternet iizerinden başvuru için başvuru ve değerlendirme koşullannı dikkatlice inceleyiniz.

'i' "Yatıy GeÇiş Bışvuru Ekrını"ndan kimlik bilgilerinizi doldurarak giriş yapınız.

* Her ba*svııru için, aşağıdaki adımlan tekrarlayarak başwru işlanlerinizi tamamlayınız.

* "Yatay Geçiş Bışvuru İşlemleri" ekranından yatay geçiş siireciyle ilgili olarak

belirlenmiş olan tarihleri, başvunı ve değerlendirme koşullannı inceleyiniz.

{. "Yıtıy Geçiş Başvuru İşbmleri" ekranından;

'? Başvuırı şeklini. başr,unı yapmak istediğiniz birim

bilgilerinizi doğrıı r.e eksiksiz bir şekilde doldunııruz.



dair kutucuğu isaretleyiniz.

butonuna basınız.

Progranı bilgilerinizi ve belgelerinizi kontrol ederek *ONAYLA'butonuna basınız.

€'BaŞvurunuzda herhangi bir değişiklik yapmak istediğinizde, başvuru tarihleri arasında
başvurunuzu silip yeniden giriş yaparak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

* BaŞvuru tarihi bitimi itibariyle onaylanmış olan başvurular, değerlendirme işlemi için
baŞvuru YaPılan birimlere açılacak, dolayısıyla öğaıci tarafindan başvurusu ile ilgili
olarak herhangi bir işlem yapılamayacakhr.

* kavdedi|meven ve onavlanmavan başvurular iş|eıne a|ınmavacaktır.

DEĞERLENDİRME, iıaN vE KAvıT işı.rııı.nnl
* Değerlendirme iŞlemleri. tGl9 Ağustos 2021 tarüleri arasında başvunı yapılan birimler

tarafından öğrencinİn sisteme yüklediği belgeler üzerinden yapılacak, adaylar

httns://bısvuru.ıdu.edu.tr adresinden giriş yaparak değerlendirme sonuçlannı
görcbilecektir.

'i'Asıl ve yedek olarak yerleşen adaylar, 20 Ağustos 202l tarihinde aday başvuru

sisteminden @ bşwru sonuçlannı görebilecektir.

* Asıl olarak kayıt hakkı kazanan adaylar 23-24 Ağustos 202l tarihlerinde başvuru

yaptıklan birime yiiz yuze kayıt yaptıracaktır.

.j'Asıl adaylardan kayıt yaptırmayan olması halinde boş kalan kontenjan sayısı 25 Ağusios
202l tarihinde birimin web sayfasından ilan edilecektir.

* BoŞ kalan kontenjan sayısı kadar yedek aday, yedek sırası esa§ alınarak 2G27 Ağustos
202 1 tarihlerinde kayıt yaptırabilecektir.

BAŞVURU KOŞUI,LARI

l. Yatay geçiş başvrırusrı yapılabilmesi için kontenjan

(Kontenjan Tablosu Ek-l ).

;%öKİ..;
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2, Önlisaırs diPloma prograınlannın ilk yarıyılı ile son yarıylına, lisans diploma
programlarının ilk iki yanyılı ile son iki yarıyılıııa yatay geçiş yapılamaz.

3. Vakıf Yükseköğetim kurumlanndan veya pırtdışındaki yükseköğretim kurumlanndan

YataY geÇiŞ YaPan öğenciler, geçiş yapmış oldukları progtııma göre, birinci öğetim için
katkı payı, ikinci öğetim için öğenim ücreti esaslanna tabi olur.

4. ÖSYS yükseköğetim programları ve kontenjanlan kılavuzunda kontenjan verilen KKTC
ühil YuıtdıŞındaki üniversitelerin birisinden üniversitemizdeki gcçilmek istenen

Programln her bir sınıfina yatay geçiş yapılabilecek öğrenci §ayısı, o programın ilgili
sınıfinın yurtdışı yatay geçiş kontenjanının 7ol0 unu geçemez.

5. Kurumlararası yatay geçiş için öğencinin;

a) tQYıtlı olduğu programdaki (GANO) Genel Akıdemik Not Ortılımı§ıııın, lisans

Prognamlannda 4 üzerİnden en ız 230 ve 6nlisıns progremlırındı 4 üzerinden en

ız2.ü olması,

b) Merkezi yerleştirme puanının (ÖSYS sınavı), ADÜ'de bşvuru yapacağı prognmın o

yılki genel kontenjan taban puanının %9O\ndan az olmaması,

c; İlgili yıldaki ÖSYS lQlayuzunda yer alan (Tıp, Hulçuk, Mühendislik, Mimarlık,
Öğretmenlik vb.) programlar için belirlenen başan sırası koşulunun taşınması,

d) Teknik Ögrennenler için Mühendislik lisans tamamlama ile sağlık alanında önlisans

diPloması alanlar için açılan lisans tamamlama programlanna kayıtlı öğenciler,

Yükseköğetim programlarına kayt olduklan yıldaki açılmış olan lisans tamamlama

Programlan arasında yatay geçiş yapabilirler; ancak bu öğencilerin yatay geçiş

iŞlemlerinde yerleşmeye e§a§ puanlannın geçnıek istcdikleri lisans tamamlama

programının taban puanına eşit veya daha ytiksek olması gerekmektedir.

6. AÇık veya uzaktan öğetimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlanna

YataY geÇiŞ yapılabilir. Açık veya uzaktan öğetimden örgtiıı öğretim progıamlanna geçiş

YaPılabilmesi için, öğencinin öğenim görmekte olduğu programdaki GANO'sunun 4

üzerinden 3.20 veya üzeri olması yeya kayıt olduğu yldaki merkezi yerleştirme puanının,

geÇmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya ytiksek olması

gerekir.

7. Açık veya Uzaktan Eğitim Fakültelerinde ikiııci üniversite

öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.



8. Yurt dıŞındaki Yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, öğrencinin yatay geçiş yapmak

istediği Yükseköğetim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrcnci

kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğenim gördüğü tiim

derslerden başan şartı aranmaksızın yatay geçiş başwrusu yapabilirler. Bu yolla başvuran

öğencilerin yatay geçiş başvurusu, bu Yönergedeki esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay

geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendiril ir.

9. Yurt dıŞı üniversitelerden yapılan başvurularda öğencinin yurt dışında öğenim gördüğti

Yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıtdığı programın, ön lisans veya lisans
diploması venııeye yetkili bir kurunı olarak Yükseköğretim Kurulu tara ndan tanınması

ve kayıtlı olduğu diplonra programmın, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans

diplonıa programına eşdeğerliğiuin ilgili birim tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

l0.YurtdıŞında ytikseköğetime başlayan öğrencilerin Tiirkiye'deki yükscköğrstim

programlanna geçiş başvurulannın değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Ösyıı
tarafından yapılan ÖSYS sınavlanndaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen

sınavlar ve puanlan, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanlan

ile birlikte Ytikseköğretim Kurulu tarafindan ilan edilir. Adaylann, yaay geçiş başwnısu

YaPabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara süip olması

gerekir.

ll. yükseköğrctim kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşlan tarafından yapılan dünya

üniversite sıratanıalannın herhangi birinde ilk l000'de yer alan üniversitelerin

Programlanndan yatay geçiş yapacak öğtenciler için (KKTC hariç) lQ.uncu maddede

belirtilen koşullar aıanmaz ancak yurt dışındaki tiniversitesine kabulde kullarulan

belgesinin veya ÖSYS. YKS veya muadil belgeler sıralama ölçütii olarak kullanılır.
12. Bu durumdaki adaylann öğrenim gördiikleri yiikseköğretim kurumlıınnın Ytikseköğrctim

Kurulu Başkanlığnca (YÖK) tanınıp tanınmadığına ilişkin bilgilerini
hŞ:/lwww.yok.gov.tr internet adresinden veya Denklik Bilgi Edinme, yÖK Başkanlığı
BilkenVAnkara adresinden sorgulaması gerekmektedir.

DEĞERLENDıRME KoşULLAR!

* Diploma programları arasında yatay

yapılır.

geçiş başvurulan, sadece ilan edilen süre içerisinde

* Başı,urularla ilgili değerlendinneyi ilgili birinı

koırıisyoıılar yapar.



*
*

DiPloına Programına yatay geçiş yerleştirme işlemleri, ilgili birim yönetim kurulu karan
üzerine yapılır.

KaYıt dondurmuŞ olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engelteşkil etmez.

l00'lük sisteındeki not ortalamalan, YÖK'ün 4'lük sistem not dönüşüm tablosu

kullanılarak dönüştürülür, Öğenci transkriptinde hem l00'tük hem de 4'lük sisteme göre

ortalamanın belirtilmiş olduğu durumlarda,4'lük sistem not ortalaması esa§ alınır.

BAŞVURU İÇİX CnnEKLİ BELGELER

* ÖSYS sınav sonuç belgesi çıktısı (Başvuru sırasında sisteme yüklenecektir),

* Öğrenci belgesi (Başvuru sırasında sistenıe yüklenecektir),

'İ' Hazırlık sınıfi bulunan birimlere başvuranlar için yabancı dil seviyesini gösterir belge

(Başvuru sırasında sİsteme yiiklenecektİr),

{' İkinci öğetimden birinci öğetime gçmek i}in buşr*uo adaylardan, bitirdiği dönem sonu

itibariyle ilk yüzde on'a girdiğine ilişkin belge (Başvuru sırasında sistemğ yüklenecektir),

* Not Durum Çizelgesi (Transkript) (başvuran adayın aynlacağ karumdan alacağı, izlediği

bülİin dersleri, ba derşlerden aldığ notlaıı ve genel not ortalam&ııııı gösteren

Ttirkçe/İng lizce be lge) (Başvunı sırasında sisteme yiiklenecektir).

(TranskripÜ yabancı dilde olanlann ilgiti ewoklarının Türkçe çevirileini de başvuııı
sırasında sisıeme yikl emesi gerekir. )

{' Yurt dıŞından yat^y geçiş başvurusunda bulunacak adaylann öğrenim gördükleri

Üniversite için tanınırlık belgesi (Başvuru sırasında sisteme yiiklenecektir.)

KESİN KAYIT İçİx cnnEKLİ BELGELER

* ÖSYS sınav sonuç belgesi çıktısı,

* Ögrenci belgesi (onaylı).

{' Hazırlık sınıfı bulunan birinılere başvuranlar için yabancı dil seviyesini gösterir belge

(oııaylı).

* İkiııci öğretiınden birinci öğretime geçnrek içiıı başvuraıı adaylardan. bitirdiği dönem sonıı

itibariyle ilk yüzde on'a girdiğine ilişkin belge (onaylı),

* Yatay geçişine engel bir durum olııradığına ilişkin öğreninı

belge (onaylı),

.i. Eşdeğerlik yaptıracak adaylar için;

7_ '-r,V ,,tı\§'.
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izlediği biitiin dersleri, bu derslerden aldığı ııotları ve genel ııot ortalama.ıını gösteren

Tii rkç e/ İ n gi l iz c e bel ge) ( onaylı ),
\A_

olarak isteııınevecek olıııası nedeniyle, ders içerikleriııe eıişiınitı sağlanabileceği web

sayfası adresinin öğrenci tarafından dilekçede belirıilnıesi gerekir. )

' Üurt dıŞından .v-atay geçiş başvıırusunda bulunacak adayların Not Dunım

Çizelgesi (Translrript) ve ders nıtıfi,edatı vabancı dilde olanların ilgili evraklarının
Tiirkçe çevirilerini de get irmeleri gerekir.)

* Yurt dıŞından yatay geçiş başvurusunda bulunacak olan öğencilerin öğenim gördiikleri

Universite için tanınırlık belgesi.

* Ba§vuru sırısındı şİşteme v$klenen betpelerin onıvlı/ıslı kıvıt sırısında ilqlli birime
teslim edilecektir

* sı§teme vüklenen belgelerin ibrız edllen ısüın lle uyu§mımısı hılinde ıdıvıar
kıvıt hıkkını kıvbedecektir.

BAŞVURU, DEĞERLENDİRME Ve KAYIT TAKVİMİ

Başwru Şekli BaşvuruIar sadece httns://basvuru.adu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

Posta, kargo vb. yollırlı başvuru yapılamayacak ve bu şekilde
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Tarihi 02-ı5 Ağustos 202l
Başvuru Değerlendirme Tarih i .l6.tg Ağustos 202l
Başvuru Sonuçlarının Son İlan Tarihi 20 Ağustos 202l
Asıl Adayların Kayıt Tarihleri 23-24 Ağuştos 202l
Yedek Adayların İlan larihl 25 Ağustos 202l

Yedek Adayların Kayıt Tarihleri 2G27 Ağustos 202l

iı-nrişiıı giıciı-rni
BİRiıl ADı ADRf,s TEl,EF()\..

\yDıN irrisır FAKüLTESi Aydın İktisat Faktiltesi Dekanlığı-Merkez Kampüı
}90l 0 Ayepe/ Efcler-AYDlN 102561 772 70 97

Diş HEKiMLiĞi rırüı-rusi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı- Hasan Efendi Mah
\o:40 - Eski Tıp Fakültcsi Yerleşkesi /Etbler- AYDIN (0256) 2l3 39 39

EĞlTİM F-AKüLTESi Eğitinı Fakültesi Dekanlığı Merkcz Kampüs 090l(
\ytepei I]feler-AYDlN ---lİ, 6,çtlCD,

Fl]N EDEBiY^T FAKÜLTESİ Fcn-Edcbiyat Fakülıcsi Dckaıılığı Mcrkez *ru,I F,
liı_!.

Qtf§ryğ
ı,a



D90l0 Aytcpe/ Efeler- AYDIN

\

HE\tŞıRELi K FAKLj I-TESİ Jeınşirelik Fakülıesi Dekanlığı Merkez Kaınpüs 090lC
{yıepe/ Efeler-AYDlN (0256)2ı3 liıl66

ı,E l,iŞiM I,AKÜLTESi İletişinı Fakültesi Dekanlığı 1.1.rt., rroptl, OqOlC
AyıepelEfeler-AYDlN 0256) 2l2 58 94

vlÜHENDisLir rerÜı-rgsi Mühcndislik Fakültesi Dckanlığı Merkçz tknıpüs 090l0
Aytepel Efeler-AYDlN (0256) 2ı375 03

NAZİLı-i irrisn»İ VE İDARı
BİLiMLER FAKÜLTESİ

Nazilli İktisadi ve İdari t]ilinılcr F;tlilı"si r^' ^-ka,.ıl,ğı
!şqleyli Kampusu İsabcyli 09860 Nazilli/AYDlN t0256| 347 70 l2

SAĞLIK BİLlMLERİ
FAKÜLTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Merkez Kampüs
}90 l 0 Aytepe/ Efeler-AYDIN (0256) 2ı3 87 55

SöKE iŞLHTME }-AKüLTESi Söke İşletnıe Fakültesi Dekanlığİ Y"nll."rrt laul,ı
39.Sok, No:8 09200 Söke/AYDIN (0256) 5l l 1426

SPOR BİLiMLERİ FAKÜLTESi §por Bilinı|eri Fakülıesi Dekanlığı Merkez Kampüs
)90!0 Ayepe/ Etbler- AYD|N (0256) 3l5 35 38

rIP FAKÜLTESi Iıp Fakültesi Dekanlığı Merkez Kampüs 09010 Aytepe
Efelcr-AYDlN (0256} 2l2 ı8 50

IURİZM FAKÜLTESİ furizm Fakülıesi Dekanlığı BayraklıdÖde Mah. Adalılaı
Sitesi Üstü 0940O Kuşadası/AYDIN (0256) 6ı2 55 03

VETERiNER ı-AKüLTESİ Veteriner Fakültesi Dekanlığı Batı Kampusu lşıklı
Mahallesi No:805 090 l6 Elbler-AYDtN (0256) 247 07 00

ZiRAAT }-AKüLTESİ Ziızat Fakülıesi Öekanlıgı Gtney Xamptst rX:7,1
09070 KoçarlıiAYDtN (0256) 772 70 23

DEVLET, KONSERVATUVARI
Devlel Konservatuvan Müdiirlüğii Cumhuriyel Mah
Candan Tarhan Bulvan No:6 lfuı: 4 0940(
KuşadaslAYDIN

(0256) 618 37 02

A,TÇA MESLEK
YÜKSEKOKULU

Aıça Meslek Yüksekokulu Müdiirlüğu Aıça Mahallesi
Çevrc Yolu (Çelebioğlu) Sok. No:2 09470
SultanhisarlAYDIN

(0256) 356 37 40

{YDIN MESLEK
rüxseroxuı-u

Aydın Meslek Yüksekokulu Müdürlüğti Merkcı
Kampüs 090 l 0 Ayepe/Efclcr-AYDtN (0256) 2l4 50 78

{YDIN SAĞL|K HİZMETLERi
\,IESLEK YÜKSEKOKULU

Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdülüğü Merke.z Kampüs 09010 Aytcpe/Efelcr-
AYDIN

|0256,2l2 53 14

3OZDOĞAN MESLEK
rÜKsEKoKULU

Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Rasinı
Vlenteşe Kampüsü 09760 Bozdoğaıı/AYDtN (0256) 414 37 38

]UHARKENT MESLEK
rÜKSEKoKULU

Buharkent Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Kamilpaş
Mü. 66. Sok No: l3 BuharkenVAYDIN 0256,39l 22 44

;İNE MESLEK YÜKSEKOKULl,; Çine Meslck Yüksckokulu Müdürlüğü Süleymar
Pckgüzel Kanıpusu 09500 Çine/AYDIN

'0256'ı7l l 70 5l

DAVUTLAR MESLEK
YÜKSEKOKULU

Davutlar Meslek Yfüsekokulu Müdür|üğü Davuılaı
Mah. Üniversite Kaınpüs Küme Evleri No:l (Davutlaı
}anayi Sitesi Karşısı) 09400 KuşadaslAYDlN

(0256) 657 25 50

DlDlM MESLEK
YÜKSEKOKULU

)idim Meslek Yüksekııkulu MüdilrIüğü Didiıı
Yerleşkesi Ferzi Paşa Mah. 09270 Didinı /AYDIN (0256) 846 25 ıa8

KARACASU MEMNUNE iNCİ
\iıEsLEK YÜKSEKOKULU

(aracasu Memnune lnci Meslek yüksekokulu
\4ildülilğü Küçükdağlı Mah. İsıiklal Cad.No.100 09370
(aracasu/ AYDlN

(0256) 44l 36 63

KOÇARL! MESLEK
YÜKSEKOKULU

(oçarlı Meslck Yiiksekokıılıı Müdürlüğii Güne1
(aıııpusıı, Çakıııar Köyü 09970 Koçartı/AYDlN t0?56,77? 73 4ı1

KÖŞK MESLEK
YÜKSEKOKULU

Köşk Meslek Yüksekokulu Müdiirlüğii Çarşı Mahallesi
Qqşçqyı, Yolu Üzeri Köşk Tepesi Köşk/AYDIN (02_§6) 2l2 02 58

KUYUCAK MESLEK
rÜKsEKoKULU

Kuyucak Mcslek Yüksekokulu Müdilrlüğü Fatih
Mah.Denizli Karayolu Cad. No: l 0993QKuyucak/AYDIN n ff-,Ç,e]

IAZILLI MESLEK Nazilli Mcslek Yüksckokulu Müdürlüğü Sü,h( (02 q
§

ş
-?"ı h-ı

a$ı§h[!üı
iIl,.,



rt;KSl:KOKt_;LL] (aıııpusı.ı 09900 Nazilli, AYDlN
NAZILLI SAGLIK HiZMETLERİ
MEst,EK YÜKSEKOKULU

\azilli Sağlık Hiznıetleri Meslek Yüksekokulu
Vl üdürlüğü Süıııer Kaıırpüsü 09900 Nazilli,'AY Dl N

0256) 3l2 0035

SoK[ MESLEK
YÜKSEKOKULU

Söke Mcslek Yüksekokulu Müdürlüğü }litıni Meydan
Caddesi No:l Yenikenı 09200 Söke/AYDlN (0256)5ll1427

söKE SAĞLıK tıiZMETLERi
\4ESLEK YÜKSEKOKULU

Söke Sağlık Hizınetleri Mcslek Yüksekokulu
Müdürliiğü Ycııikent Mh. 89.Sok. No:8 0920{
SökcıAYDlN

(0256) 5l l l426

sULTANHisAR MESt-EK
YÜKSEKOKULU

Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 0947(
SultanhisarlAYDlN [0256) 35l 27 7l

rENİPAZAR MESLEK
rÜKsEKoKIJLU

Yenipazar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Doğı
Mahallesi Atatürk Cad. No:75 09350 Yenipazar,
4YDIN

(0256) 36l 4l 26
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