
 

 

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 

 

1. Başvuru dilekçesi (Dilekçede fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu, bölüm veya 

programlar açıkça belirtilecektir.)  

 

2. Not durum belgesi (transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda 

okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belgenin aslı. 

(Transkriptinde harf notu katsayıları olmayan öğrencilerin, harf notu katsayısı veya başarı 

değerlendirme tablosunu gösteren belgeleri de intibak işlemlerinde kullanılmak üzere 

getirmeleri gerekmektedir.) 

  

3. Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin eğitim planı ve ders içeriklerinin 

tasdikli örneği. 

  

4. Öğrencinin ÖSYS’ye girdiği yıla ait ÖSYS yerleştirme belgesi ve ÖSYS sonuç 

belgesinin onaylı fotokopisi (öğrenim gördüğü üniversiteden alınacak.)  

 

5. İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş 

başvurusunda bulunacak öğrencilerin öğretim yılı sonunda bulundukları sınıf itibariyle ilk 

%10’a girdiklerine dair resmi belge.  

 

6. Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını 

gösterir belge.  

 

7. Yurt dışından yapılacak başvurularda, kayıtlı bulunduğu programın ÖSYM 

Kılavuzunda yer almış olması, transkript (not belgesi), ders planları ve içeriklerinin Türkçeye 

çevrilmiş ve onaylanmış olması.  

 

8. Nüfus cüzdanı fotokopisi.  

 

9. 2 adet fotoğraf. 

 

10. Yeni tarihli öğrenci belgesi. 

 

11. Yurt dışından öğrenci kabulünde Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik 

belgesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                                                                             

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU 

 

 

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 

(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)  

 

          “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 

Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” 

uyarınca Üniversitenize yatay geçiş yapmak istiyorum. Durumuma ilişkin bilgiler aşağıda 

belirtilmektedir. 

          Bu dilekçede verilen tüm bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim. Kayıt hakkı 

kazandığım takdirde, başvuru ve kayıt koşullarına uymayan bir durumla karşılaşılması halinde 

kaydımın iptalini kabul ediyorum.     

                                                                                                                                       

           Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

                                                                                                                                             

                                                         

 

                                                                                            

                                                                                                                                         Adı-Soyadı 

                                                                                                                                         İmza/Tarih   

ÖĞRENİMİ SÜRDÜRÜLEN YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU YAPILAN 

ÜNİVERSİTE  ÜNİVERSİTE  

FAK/YO/MYO 
 

FAK/YO/MYO 
 

BÖLÜM  BÖLÜM  

ÖĞRENİM TÜRÜ 
 

I.Ö.            II.Ö. 
ÖĞRENİM TÜRÜ 

 

 I.Ö.           II.Ö. 

SINIF 
 

SINIF 
 

AĞIRLIKLI GENEL NOT 

ORTALAMASI 
 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
 

ÖSYM MERKEZİ 

YERLEŞTİRME PUANI 

/PUAN TÜRÜ 

 
YATAY GEÇİŞ TÜRÜ 

 

 
YAZIŞMA ADRESİ  :  ………………………………………………………………………………………………. 

                                    

                                      ………………………………………………………………………….................................. 

 

TELEFON                  :  ………………………………………………………………………………………………. 

                                                                     

E-MAİL                  : …………………………………………………………………………….... 

                                      

 

EKLER: 

- Not durum belgesi (Transkript)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Öğretim planının tasdikli örneği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- ÖSYM sonuç belgesi                                                                                                                                                        

- İlk % 10’a girdiğine dair resmi belge                                                                                                                          

- Disiplin cezası almadığını gösterir belge                                                                                                                                                                                         

- Öğrenci belgesi 

- Nüfus cüzdanı fotokopisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Fotoğraf. 


