1- 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle; Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf Ortak
Programı ile Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıfı ile Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği Bölümü 3. sınıfına kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş başvurusu yapılacaktır.
2- Sadece “Spor Bilimleri Fakültesi” öğrencilerinin başvuruları değerlendirmeye alınacak olup,
“Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu” öğrencilerin başvuruları, eş değer eğitim kurumu olmamaları
nedeniyle değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- Başvurular;
01-14
Ağustos
2017
tarihleri
arasında
online
olarak
http://basvuru.istanbul.edu.tr/Login adresinden yapılacak, başvuru evrakları ilgili tarihler arasında
Dekanlığımıza teslim edilecektir.
4- Spor Bilimleri Fakültesi Ortak Programı 2. sınıfına yatay geçiş yapacak öğrencilerin, hâlen
kayıtlı oldukları eğitim kurumuna kayıt olmalarına esas özel yetenek sınavı yerleştirme puanı en az:
157, 022 olmalıdır. Ortak Programa başvurarak kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin lisans programı
seçme işlemleri 4. yarıyıl sonunda olacaktır.
5- Spor Bilimleri Fakültesi Ortak Programı 3. sınıfı Antrenörlük Eğitimi Bölümüne yatay geçiş
başvurusu yapacak öğrencilerin, hâlen kayıtlı oldukları eğitim kurumuna kayıt olmalarına esas özel
yetenek sınavı yerleştirme puanı en az: 130,374 olmalıdır.
6- Spor Bilimleri Fakültesi Ortak Programı 3. sınıfı Spor Yöneticiliği Bölümüne yatay geçiş
başvurusu yapacak öğrencilerin, hâlen kayıtlı oldukları eğitim kurumuna kayıt olmalarına esas özel
yetenek sınavı yerleştirme puanı en az: 130,374 olmalıdır.
7- Hâlen kayıtlı olduğu eğitim kurumuna özel yetenek sınavı ile değil de merkezi yerleştirme ile
yerleştirilmiş olan öğrenciler için 21-22 Ağustos 2017 tarihlerinde (2 gün) Fakültemizde özel yetenek
sınavı yapılacaktır.
8- AGNO; 100 üzerinden en az 60, 4 üzerinden en az 2.00 olmalıdır.
9- Disiplin cezası almamış olmalıdır.

GEREKLİ BELGELER
1- LYS sonuç belgesi (LYS’ye girmemiş adayların da bu belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir.)
2- Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün
dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve onaylı ders içerikleri
3- Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu
derslerden aldığı notları gösteren resmi lisans öğrenim belgesinin (Transkript) aslı veya resmi onaylı
fotokopisi
4- Ayrılacağı yükseköğretim kurumuna yerleştirilmesinde kullanılan “Yerleştirmeye Esas Puanını”
gösterir resmi yazının aslı
5- Öğrencinin, devlet hizmetinde bulunan anne veya babasının İstanbul'daki bir göreve tayini
durumu varsa ve bu gerekçe ile yatay geçiş yapma durumunda, bunu kanıtlayan resmi belgenin aslı veya
resmi onaylı fotokopisi ile öğrencinin nüfus cüzdanının resmi onaylı fotokopisi
6- İkinci öğretimden, birinci öğretime yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin, ayrılacağı
yükseköğretim kurumundan alacağı, yapılan başarı oranı sıralamasında ilk %10'u arasına girdiğine dair
resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi
7- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
8- Öğrenci Belgesi
9- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
10- Online Başvuru Formu
11- Spor Bilimleri Fakültesi 2. Sınıf Ortak Programına başvuran öğrenciler için; ortak programa kayıt
olacaklarını bildirir dilekçe örneği (aşağıda sunulmuştur, başvuru evrakları arasında teslim edilecektir).
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T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına)

Hâlen -------------------------------------------------------------- Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
------------------------------------------------------------------------- Bölümü sınıf öğrencisiyim.
2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle Fakülteniz Ortak Programı 2. Sınıfına
kurumlararası yatay geçiş için başvuru yaptım.
Fakültemiz mevzuatında bulunan; “Fakülteye 2015–2016 Eğitim–Öğretim Yılından İtibaren
Ortak Kontenjanla Alınacak Öğrencilerin 4’üncü Yarıyıldan Sonra Program Tercihi ile Yerleştirilmeleri
Hakkında Uygulama Esasları”nı okudum.
Bu şartlar altında yatay geçiş için başvurumu yapıyor ve “Fakülteye 2015–2016 Eğitim–Öğretim
Yılından İtibaren Ortak Kontenjanla Alınacak Öğrencilerin 4’üncü Yarıyıldan Sonra Program Tercihi
ile Yerleştirilmeleri Hakkında Uygulama Esasları” uyarınca herhangi bir lisans programına yerleşmeyi
kabul ediyorum.
Gereği için saygılarımla bilgilerinize arz ederim.

Adı-Soyadı-İmza

-------------------------------------------------------------------------

Adres: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefon Numarası: -------------------------------------------------------------------------------e-mail

: --------------------------------------@---------------------------------------

