
 T.C.  
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU 
 

(BÖLÜM BAŞKANLARI İÇİN)   
 
YATAY GEÇİŞ ONLİNE BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE SONUÇLANDIRMA İŞLEMİ 
Üniversitemiz öğrencileri yatay geçiş başvurularını öğrenci bilgi istemi üzerinden İnternet 

tarayıcısı kullanılarak yapmaktadırlar. 

Yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve sonucunun öğrenciye ilanı da sistem üzerinden 

yapılmaktadır. Öğrenci bilgi sisteminde Bölüm Başkanı yetkisiyle sisteme giriş yapılması ve 

aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekmektedir.  

Sistemde YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ  Başvuru işlemleri sekmesi tıklanır. 

 

Açılan Menüde Başvuru yapan öğrencilerin Değerlendirme işlemlerine başlanılır. 

 

1. Tanımlı Başvurular:  Birden fazla yatay geçiş türünün değerlendirilmesi gerekiyorsa Tanımlı 

başvurular kısmından hangi başvuru türünün değerlendirileceği seçilecektir. 

2. Başvurduğu Fakülte: Öğrencinin başvuru esnasında tercihine göre bölüm program kısımları 

seçilerek biriminize ait başvuru yapan öğrencilerin listelenmesi sağlanır. 

3. Onay/Kayıt Durumu: Listelenecek öğrencilerin Onay durumları tespit edilir. 

 Belirsiz : Değerlendirilme işlemine başlanmamış veya Onay verilmemiş öğrencileri listeler. 

 Değerlendirme Aşamasında :   

 Onaylandı :  Başvurusu sonuçlandırılan öğrencileri listeler 

 Reddedildi : Başvurusu reddedilen öğrencileri listeler 

 Hatalı Başvuru : Başvurusunda hata veya eksik bilgi olan öğrenciler listelenir. 

3 Aşamalı Kriterler seçilerek ARABUL sekmesine basıldığında başvuru yapan öğrenciler listelenir. 

Değerlendirme yapılacak öğrenciler; Belirsiz seçilerek arama yapıldığında Listelenen öğrenciler 

başvuruları tamamlanmış ve değerlendirmeye hazır öğrencilerdir. Öğrenci listelerinin sağında 

bulunan GÖSTER sekmesine tıklayarak öğrencinin başvurusu değerlendirmeye başlanır.  

 

 



 

 

 

 

 Başvuru Bilgileri 

 

 Gelen pencere de öğrencinin girmiş olduğu bilgiler aşama aşama gözükmektedir. 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

Bu kısım Öğrenciye Yapılan duyurular, Bilgilendirme Mesajlarını içerir. 

Öğrencinin Kimlik bilgileri ve fotoğrafını yüklediği kısımdır. 

İletişim ve adres Bilgilerini Kapsar. 

 

 Öğrencinin Kimlik bilgileri ve fotoğrafını yüklediği kısımdır. 

 Öğrencinin Kimlik bilgileri ve fotoğrafını yüklediği kısımdır. 

Öğrencinin Eğitim Bilgileri, Ortalaması bu kısımda girilir ve belge Yüklenir. 

ÖSYM Sınav Sonuç bilgilerinin(LYS-YGS) girildiği ve Belge yüklendiği alandır. 

Diğer Sınav Sonuçlarını Beyan ettiği alandır. 

Başvuru yaptığı ve yerleşmek istediği programları gösterir 

Öğrencini Belgesi, Transkript ve %10 Başarı durum belgeleri yüklenir. 



Okuduğu Üniversite Bilgileri 

 

ÖSYM Sınav Sonuçları (LYS-YGS) 

 

Yukarıdaki Sayfa görüntüsü sadece EK Madde 1 Başvurusu yapan öğrencilerde gözükmektedir. 

Diğer Sınavlar 

 

 

Başvuru Belgeleri (Öğr. Belgesi, Transkript, %10 Başarı Belgesi) 

 

 



Seçilen Programlar 

 

Yukarıdaki alanlarda öğrencinin beyanları ve yüklemiş olduğu belgelerin 

incelenmesi sonucunda aşağıdaki işlemler yapılacaktır. 

Başvuru bilgilerinde eksiklik yok ise üst kısımda bulunan ONAY DURUMU  sekmesi açılarak Basvurunuz Onaylandı seçilir ve 

kaydet butonuna basılır.  

Eksik veya Yanlış bilgi olması durumunda Başvurunuz Reddedildi veya Hatalı Başvuru seçilerek açıklama kısmına gerekçe yazılır 

ve düzenlemesi için fırsat verilir.  (Başvurunuz Reddedildi seçildiğinde öğrencinin başvurusunu düzeltme şansı yoktur.) 

 

 Hatalı Başvuru: öğrencinin beyan ettiği bilgilerde düzenlenebilir hata olması durumunda kullanılır.  

Açıklama Örnekleri: not ortalamanız Transkripte uyumlu deyildir. , Hatalı Fotograf  yüklenmiştir. Vs. 

 Başvuru yapan Öğrencilerin Değerlendirme ve onay Verme işlemleri bitirilir. 

Onay Kayıt Durumu Filtresinden Onaylandı seçilerek arama yapılır. Gelen liste biriminize başvuru yapan ve başvurusu onaylanan 

öğrencilerdir.  

 

Gösterilebilir alanlar kısmında “Onay açıklama” seçilerek GÖSTER butonu tıklandığında öğrencilere yapılan açıklamalar listelenir. 

Gelen listede alt kısmında bulunan yazıcı işaretine tıklayarak listenin dışarı aktarımını sağlayabilirsiniz. 

 

* Bölüm Başkanlığı / Bölüm Kurulu tarafından yapılan başvurular değerlendirilerek sonuçlar Fakülte / MYO / YO 

Yönetim Kurulundan değerlendirilir. 

*Yönetim Kurulu Kararı ile Yatay Geçiş ile kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri FR-345 formuna göre 

hazırlanarak Yönetim Kurulu Kararı eki olarak üst yazı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. 

*Listede isimleri olan öğrencilerin kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır.   


