
7417 SAYILI AF KANUNU KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZE YATAY GEÇİŞ 

BAŞVURUSU YAPACAK ADAYLARIN DİKKATİNE 

BAŞVURU TARİHLERİ: 19 Eylül 2022- 7 Kasım 2022  
 

BAŞVURU KOŞULLARI 
1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesinden yararlanarak 

ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı, giriş yılı 

itibarıyla aynı diploma programının aynı türden taban puanına sahip olan adaylar yatay 

geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir. 

2. Yatay geçiş için ayrıca kontenjan şartı aranmamaktadır. 

3. 30.09.2022 tarihi mesai saati sonuna kadar başvuru yapanlar 2022-2023 Eğitim-

Öğretim Yılı Güz Yarıyılında, 03.10.2022 – 07.11.2022 tarihleri arasında başvuru 

yapanlar öğrenimlerine 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında 

başlayacaklardır. 

4. Adayların başvuruda bulunabilmeleri için Senato tarafından kabul edilen Almanca 

hazırlık sınıfı muafiyeti sağlayan uluslararası dil belgelerinden birinden istenilen puanı 

almış olmaları ve başvuru sırasında belgelendirmeleri gerekmektedir.  

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Başvurular https://obs.tau.edu.tr/oibs/hoa_app/login.aspx adresinden alınacak olup 

öğrencilerin aşağıda belirtilen başvuru belgelerini PDF formatında sisteme yüklemeleri 

gerekmektedir. Elden veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Belgelerin eksik ya da hatalı yüklenmesi halinde başvuru kabul edilmeyecektir. 

1. 7417 sayılı Kanun kapsamından yararlanarak yeniden öğrenciliğe kayıt yaptırdığını 

gösteren Öğrenci Belgesi veya üst yazı. 

2. Üniversitemiz Senatosu tarafından  kabul edilen uluslararası Almanca dil belgesi, 

3. ÖSYS/YKS/DGS Sonuç Belgesi’nin ÖSYM sayfasından alınan barkodlu çıktısı, 

4. ÖSYS/YKS/DGS Yerleştirme Sonuç Belgesi’nin ÖSYM sayfasından alınan barkodlu 

çıktısı, 

5. 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 (e-devlet üzerinden alınan belge 

geçerlidir.)(1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerinden istenmektedir.) 

6. Öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği programın öğretim 

planı ve ders içerikleri, 

7. Ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf. 

TABAN PUANLARI 

 Kayıtlı Olduğu Üniversiteye ÖSYS/YKS Sonucu İle Kayıt Yaptıran Öğrenciler 

İçin  

ÖSYM/YKS taban puanları için tıklayınız.  

  Kayıtlı Olduğu Üniversiteye DGS Sonucu İle Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin 
DGS taban puanlar için tıklayınız.  

 

 

İNTİBAK İŞLEMLERİ 

http://sfl.tau.edu.tr/muafiyet-saglayan-dil-belgeleri
http://sfl.tau.edu.tr/muafiyet-saglayan-dil-belgeleri
https://obs.tau.edu.tr/oibs/hoa_app/login.aspx
http://sfl.tau.edu.tr/muafiyet-saglayan-dil-belgeleri
http://sfl.tau.edu.tr/muafiyet-saglayan-dil-belgeleri
http://3fcampus.tau.edu.tr/uploads/cms/oidb.tau/A2gBU4zmH2.pdf
http://3fcampus.tau.edu.tr/uploads/cms/oidb.tau/5WRR34St8q.pdf


 

İntibak komisyonları öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı 

programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini 

tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile 

muaf tutulması gereken dersleri belirler ve ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. 

Bu belirleme yapılırken derslerin öğretim dili dikkate alınır. 

İntibakı yapılan derslere ilişkin daha önce alınan notlar not durum belgesine işlenir ve not 

ortalamasına katılır. 


