
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARILIYI 
YATAY GEÇİŞ EK MADDE-1 (ÖSYM PUANI İLE YATAY GEÇİŞ) İLANI 

1- Yatay geçiş Ek Madde-1 (ÖSYM Puanı ile Yatay Geçiş) uygulama ilkeleri için tıklayınız. 

2- Üniversitemiz programlarına ait taban puanlar için tıklayınız. 

İSTENEN BELGELER 
1- Not Belgesi (Başvuran öğrencinin öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumundan aldığı, bütün dersleri ve 
bu derslerden aldığı notları ve genel ağırlıklı not ortalamasını gösteren resmi onaylı belgenin aslı) 
2- Öğrenci Belgesi 
3- ÖSYM Yerleşme Belgesi (Onay Kodlu) 
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
5- Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programı belirten dilekçe (öğrenci başvurduğu programı normal veya 
ikinci öğretim olarak dilekçesinde belirtecektir) 
6- Öğrencinin öğrenim gördüğü programda yer alan dersleri gösteren belge. (Müfredatında bulunan dersleri 
gösteren belge) 
7- Zorunlu Hazırlık Sınıfı olan programlara başvuru yapacak öğrencilerin hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge. 
(Not durum belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise farklı bir belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır.) 
(Zorunlu Hazırlık Sınıfı olan programlarımız için tıklayınız.)

* Belgeleri eksik olan öğrencinin müracaatları kabul edilmeyecektir.

* Başvurular basvuru.erbakan.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır.

Not: Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programına yatay geçiş yapacak öğrencilerin aşağıdaki özel koşulu 
sağlamaları gerekmektedir; 

Kayıt tarihinde (Öğrenim gördüğü Üniversite için) en fazla 25 yaşında olmak, vücut yapısı düzgün olmak; 
astım, bronşit, epilepsi, nefes darlığı, renk körlüğü, kekemelik, sağırlık vb. gibi biyolojik bozukluğu olmamak; 
bayılma, histesi, marazi çarpıntı ve benzeri psikolojik ve sinirsel hastalıklardan herhangi birine yakalanmış 
olmamak; herhangi bir okuldan disiplin cezası ile uzaklaştırılmış olmamak; boy uzunluğunun erkek 
öğrencilerde en az 1,67 m., kız öğrencilerde 1,60 m. ve boy uzunluğunun 1 metreden fazla olan kısmı ile 
vücut ağırlığı arasında +/- 10 kg’dan fazla fark olmaması (vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümleri çıplak 
ayak ve aç karnına olacaktır) gerekir. Kayıt sırasında bedensel ve psikolojik yapısının itfaiye teşkilatının 
çalışma şartlarına uygun olduklarını tam teşekküllü devlet ve üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu 
raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. 

Not: Havacılık Yönetimi Programına yatay geçiş yapacak öğrencilerin aşağıdaki özel koşulu 
sağlamaları gerekmektedir; 

1- Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı 
bulunmamak. 
2- Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu 
bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak 
(işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.) 
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