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MUHAMMED MERVAN ATAS

Moleküler Biyoteknoloji (Lisans)
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REYHAN SUDE SAVAŞ

Moleküler Biyoteknoloji (Lisans)

Hatalı başvuru

Hatalı başvuru (Transcript 2019 sonrası eksik)
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YASARE BEYD LL

Moleküler Biyoteknoloji (Lisans)

Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlaması
şartı ile intibakı kabul edilmiştir.

Kabul edildi.
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2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI
(Ek Madde-1) İLE YATAY GEÇİŞ (Genel Lise Kontenjan) BAŞVURULARI SONUÇLARI
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İ

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ

Adı Soyadı

Program

AHMET EMRE SAFSOY

Moleküler Biyoteknoloji (Lisans)

BRAH M DAYAN

Moleküler Biyoteknoloji (Lisans)

Sınıfı
Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlaması
şartı ile intibakı kabul edilmiştir.
Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlaması
şartı ile intibakı kabul edilmiştir.
Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlaması
şartı ile intibakı kabul edilmiştir.

Sonuç
Kabul edildi.
Kabul edildi.
Kabul edildi.

YATAY GEÇİŞ KAYIT İŞLEMLERİ

Yatay geçiş ile Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 13-14
Eylül 2021 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında gerçekleştirilecektir. Kayıt
işlemleri için takvimde belirtilen kayıt tarihlerinde Öğrenci işleri Daire Başkanlığına adayın
şahsen ya da kanuni temsilcisinin başvurması gerekmektedir. Adaylar, takvimde belirtilen
tarih aralığında başvuruda bulunmazlarsa kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Asıl adayların
kayıt yapmaması halinde 16 Eylül 2021 tarihinde yedek adaylar için duyuru yayınlanacak
olup 17-20 Eylül 2021 tarihlerinde boş kontenjanlara yedek adayların kayıtları alınacaktır.

Kayıt Adresi
Türk-Alman Üniversitesi
Öğrenci İşleri Kayıt Bürosu – Mühendislik Fakültesi Binası -1.Kat
Şahinkaya Cad. 94-34820 Beykoz / İSTANBUL
Yurt İçi Yatay Geçiş Kayıt Belgeleri
1. Nüfus Cüzdanı aslı,
2. Lise diploması aslı ve fotokopisi (Almanca Eğitim Veren Liseler kontenjanı
kapsamında başvuracaklar için belgenin aslı görüldükten sonra fotokopisi ile kayıt
yapılacaktır.)
3. Kayıtlı olunan üniversiteden son iki ay içinde alınmış Öğrenci Belgesi,
4. Adayın kayıtlı olduğu programa yerleştiği ilgili yıldaki bütün puan türlerinde
alınan yerleştirme puanı ve başarı sıralarını gösterir ayrıntılı ÖSYS Sonuç Belgesi
(İnternet çıktısı),
5. Adayın ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıl ve programa ait Merkezi Yerleştirme
Sınav Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı),
6. Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası Almanca dil belgesi,
7. Ek madde 1 kapsamında yatay geçiş yapacak adaylar için daha önce Ek Madde 1
kapsamında yatay geçiş yapmadığını gösterir onaylı belge (Öğrenci belgesinde
belirtilmiş ise ayrıca istenmez),
8. Kayıtlı olunan üniversiteden yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair resmi
yazı, (Üniversite içi yatay geçişlerde bu belge istenmemektedir.)
9. Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript): Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim
kurumundan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve
Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını gösteren onaylı belge,
10. Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği programın öğretim
planı ve ders içerikleri,
11. İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yapılacak
başvurular için, öğrencinin tamamladığı sınıfta yapılan Ağırlıklı Genel Not
Ortalaması Sıralamasında İlk % 10’a girdiğini gösteren belge,

12. Ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf.

Yurt Dışı Yatay Geçiş Kayıt Belgeleri
1. Nüfus cüzdanı/ Pasaport aslı,
2. Türk vatandaşlığından çıkma izni alan Mavi Kart sahibi olan adaylar için Mavi
Kart Belgesi,
3. Öğrencilerin, öğrenim gördükleri yıllara ilişkin pasaportun giriş-çıkışları gösteren
sayfalarının fotokopisi veya emniyet müdürlüklerinden ya da e-devlet üzerinden
alınmış ülkeye giriş-çıkışları gösteren belge,
4. Lise diploması aslı ve fotokopisi,
5. Liseyi yurt dışında tamamlamış adaylar için T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli
Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerden alınmış Lise Denklik
Belgesi,
6. Öğrencilerin yurt dışında öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun ve
öğrenim gördüğü programın başvuru tarihinde lisans diploması vermeye yetkili
bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığını gösterir
belge, (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının tanınıp tanınmadığına ilişkin
belgeye e-devlet üzerinden ulaşılabilmektedir. "http://okultanima.yok.gov.tr"
internet adresinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş
yaparak sorgulama yapılabilmektedir.)
7. Öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ilişkin ÖSYM / YKS
Puanlarını gösteren sonuç belgesi, (ÖSYM’nin web sayfasından alınan sonuç
belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol
kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.)
8. Ortaöğreniminin tamamını yurtdışında okuyan T.C. uyruklu öğrenciler ile
yabancı uyruklu öğrenciler için Türk-Alman Üniversitesi Yurtdışından veya
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde Uygulanacak Esaslara İlişkin
Yönergede belirtilen sınav sonuç belgesi ve T.C. uyruklu/ uyruğundan birisi T.C
olan öğrencilerin ortaöğrenim süresini kapsayan yıllara ait emniyet
müdürlüklerinden ya da e-devlet üzerinden alınmış ülkeye giriş-çıkışları gösteren
belge,
9. Öğrenci Belgesi
10. Kayıtlı olunan üniversiteden alınacak resmî not çizelgesi (Transkript),
11. Kayıtlı bulunduğu üniversitedeki bölümüne ait müfredat programı ve ders
içeriklerini gösterir belge,
12. Öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversite tarafından kullanılan not baremine ilişkin
belge ve 4’lük not sisteminden farklı not sisteminde ortalaması bulunan
öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversiteden alacakları ortalamalarının 100’lük not
sistemindeki karşılıklarını gösterir resmi belge (Gerekli olması halinde not
sistemlerindeki dönüşüm için YÖK 'ün dönüşüm tabloları kullanılır.)
13. Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası Almanca dil belgesi,

14. Öğretim dili %30 Almanca olan programlara (Hukuk Fakültesi ile Kültür ve
Sosyal Bilimler Fakültesi Programları) başvuran adaylar için B2 seviyesinde
Türkçe dil belgesi veya 700 saat Türkçe eğitimi aldığını gösterir belge, (Belge
sunamayan öğrencilerin başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Türkçe Dil Yeterlik
Sınavı’nı başarmaları gerekmektedir.)
15. Yükseköğretime başladıkları yıl YKS kılavuzu ile belirlenen koşullardaki
sıralama kuruluşları ile ilgili maddedeki şartı sağlayan öğrencilerin kayıtlı
oldukları yurtdışı yükseköğretim kurumunun sıralamasını gösterir belge,
16. Ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf.
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt belgelerinin Türkçe dışında bir dilde olması
halinde belgelerin, yeminli tercüman tarafından Türkçe çevirisini kayıt esnasında
ibraz etmesi gerekmektedir.

