T.C.
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
YATAY/DİKEY GEÇİŞ AÇIK RIZA METNİ
… /… / 20…
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
Üniversitenizin aşağıdaki bilgileri verilen bölüm/programına kurumlararası yatay/dikey geçiş ile kesin kayıt hakkı kazanmış durumdayım.
Aşağıda verilen açıklamaları kabul ettiğimi ve yatay/dikey geçiş ile ilgili bu bilgiler doğrultusunda kendi rızam ile kesin kaydımın yapılmasını
istiyorum. Aşağıda belirtilen açıklamaları okudum, anladım. 20… / 20… Güz / Bahar yarıyılında yatay/dikey geçiş türü ile kaydımın yapılması
hususunda;
Gereğini saygılarımla arz ederim.

YATAY/DİKEY GEÇİŞ TÜRÜ

GANO

:

MYP

DGS

İmza
Adı-Soyadı

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı

:

TC Kimlik Numarası

:

Cep Telefonu Numarası

:

E-Posta

:

Eğitim Bilgileri
Kayıt olacağı Fakülte

:

Kayıt olacağı Bölüm/Program

:

Geldiği Üniversite

:

Geldiği Fakülte/Bölüm

:

Yatay/Dikey Geçiş ile ilgili Açıklamalar
Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlara yatay/dikey geçiş ile kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler,
geldikleri Üniversitede hazırlık sınıfı okuyup okumadıklarına bakılmaksızın Yabancı diller Yüksekokulu tarafından yapılacak
sts ve muafiyet sınavına girmek zorundadır. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlamazlar ise, programdan ilişikleri
kesilir. Öğrencinin geldiği Üniversite Bölüm/Programda okuduğu hazırlık süresi, bu iki yıllık azami süreye dahildir. Aday
öğrencilerin, geldiği Üniversitede toplamda okuduğu hazırlık süresi de dahil olmak üzere; toplamda iki yıllık azami sürede
başarı sağlayamayanların ilişikleri kesilecektir.
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, ASBÜ Ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliği ve ASBÜ
Muafiyet ve İntibak Yönergesinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, öğrencinin kayıt hakkı kazandığı bölüm
komisyonu tarafından ders içerikleri ve eğitim dili çerçevesinde kararlaştırılan sınıfa intibakı ve kabul edilen derslerin de
muafiyeti gerçekleştirilir. Komisyon karar verirken mevzuat gereklilikleri çerçevesinde öğrencinin yatay geçiş yaptığı
sınıftan alt sınıflara intibakını yapabilir. yatay/Dikey geçiş ile gelen öğrenci bu durumu bilerek kesin kaydını yaptırması
gerekmektedir.
Öğrencinin daha önce Kurumlararası yatay geçiş veya Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek madde-1) ile yatay geçiş yaptığı tespit
edilen öğrencilerin kesin kayıt hakkı kazanmış olmalarına bakılmaksızın kayıtları iptal edilir. Sadece eş değer programlar
arasında yatay geçiş başvuruları kabul edilir. Eş değer olmayan programdan gelen öğrencinin kesin kayıt hakkı
kazanmasına bakılmaksızın kayıtları iptal edilir. Başvuruda sunulan belgelerin aslında eksiklik ve/veya hata bulunması
durumunda ilgili öğrencinin kesin kaydı iptal edilir. Eksik belge ile kesin kayıt yapılamaz ve bu durumda olan öğrenci kayıt
hakkını kaybeder. Yatay/Dikey geçişle gelen öğrenci Üniversitemizde hazırlık sınıfı okuyacak olması durumunda, azami
öğrenim süresi içinde eğer KYK bursu alıyorsa ilgili sürenin sonunda bursun kesileceğini bilmek ve kabul etmek
durumundadır.
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