2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI, GENEL NOT ORTALAMASI İLE
KURUM DIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU TARİHLERİ VE GEREKLİ BİLGİLER
BAŞVURU TARİHLERİ:
27 Temmuz – 06 Ağustos 2020
İNGİLİZCE YETERLİK SINAV TARİHİ:
20 Ağustos 2020
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :
 Öğrenci Belgesi (son iki ay içinde alınmış).
 Disiplin durumunu belirten onaylı belge (disiplin durumu öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge
istenmemektedir.)
 Halen devam etmekte olduğu yükseköğretim programına kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS Yerleşme Belgesinin ve Puan
Tablosunun veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlarla ilgili sonuç belgesinin internet çıktısı.
 Not Durum Belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu
derslerden aldığı notları gösteren resmi belge (son iki ay içinde alınmış).
 Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki bölümüne ait müfredat programı ve sadece başarılı olunan derslerin
içeriklerini gösterir onaylı belge.
 Yurtdışındaki liselerden mezun olan adaylar için lise diplomalarının noter tasdikli Türkçe tercümeleri ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğü'nden temin edecekleri Lise Diploma Denklik Belgeleri.
 İngilizce dil yeterliliğini gösterir belge.
 Üniversite Denklik Belgesi (KKTC hariç yurtdışından başvuru yapacak öğrenciler için)
 Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı Yükseköğretim Kurumlarından yapılan başvurularda, ilişik
kesilme nedenlerinin belgelenmesi.
 Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından, anne veya babasının yurtdışı devlet görevinin sona ermesi, işçi ise kesin
dönüş nedeniyle yurda dönmesi halinde yatay geçiş için başvuran adayların bu durumu belirten resmi yazı.
 Çankaya Üniversitesi banka hesabına yatırılan 160 TL başvuru ücretini gösterir banka dekontu (iade edilmez)
(T. Vakıflar Bankası Iban Numarası : TR280001500158007260429262)
DİĞER BİLGİLER
 Birden fazla program için başvuran adayların, her program için ayrı başvuru ücreti ödemeleri, başvuru formu doldurmaları
ve her başvuru formuna not durum belgesi eklemeleri zorunludur. Not durum belgesi, bir başvuruya orijinal, diğerlerine
fotokopi olarak eklenebilir.
 Not durum belgesinde mutlaka Genel Not Ortalamasının belirtilmesi gerekmektedir.
 KKTC hariç yurt dışından yapılan başvurularda, adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan katalog ve benzeri
dökümanın eklenmesi yararlıdır.
 Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemiz programlarına başvuran adayların İngilizce dil belgeleri Üniversitemiz Yabancı
Diller Bölüm Başkanlığı tarafından incelenir ve gerekli görülen adaylar İngilizce Yeterlik Sınavı’na tabi tutulur. İngilizce
Yeterlik Sınavı’na girecek öğrenci listesi 14 Ağustos 2020 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında “Duyurular” kısmında
ilan edilecektir. Programa kabul edildiği halde Çankaya Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olamayan
adaylar yatay geçiş hakkını kaybeder.
 Yatay geçiş işlemlerinde YÖK tarafından ilgili yıl için belirlenip ilan edilen ÖSYM Başarı Sıralaması Baraj Değerleri esas
alınır.
 Ankara dışından posta ile yapılacak başvuruların işleme alınabilmesi için tüm belgelerin tam olması ve başvuru formunun
eksiksiz doldurularak ıslak imza ile imzalanması ve başvuru tarihleri içerisinde Üniversitemize ulaştırılması gerekmektedir.
Postadaki gecikmelerden kaynaklı son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular işleme alınmaz.
 Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak 27 Temmuz – 06 Ağustos 2020 tarihleri arasında aşağıdaki adrese
yapılacaktır.
 Yatay geçiş ile ilgili daha detaylı bilgi almak için www.cankaya.edu.tr web adresinden Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesini inceleyiniz.
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Eskişehir Yolu 29. Km., Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 4 06790, Etimesgut/ANKARA
Tel: 0312 233 11 64-65-66-67-68 • Faks: 0312 233 10 24
e-posta: oim@cankaya.edu.tr • www.cankaya.edu.tr

