T.C.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
……………………………………………...FAKÜLTESİ/MESLEK YÜKSEKOKULU
DEKANLIĞINA/MÜDÜRLÜĞÜNE

YATAY GEÇİŞ / KURUMLARARASI / AKADEMİK ORTALAMA İLE

FORM

12

TARİH
ADI VE SOYADI

ÖĞRENCİ NO

T.C. KİMLİK NO

CEP TELEFONU

ADRES
OKUDUĞU ÜNİVERSİTE
OKUDUĞU FAKÜLTE / BÖLÜM
ÖĞRETİM TÜRÜ
X ile işaretleyiniz

Normal
Öğretim

İkinci
Öğretim

ÖĞRETİM TÜRÜ
X ile işaretleyiniz

Normal
Öğretim

İkinci
Öğretim

GENEL AĞIRLIKLI NOT ORTALAMASI
YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTEDİĞİNİZ BÖLÜM
(SADECE TEK BÖLÜM / PROGRAM BELİRTİNİZ)

................. -............... eğitim-öğretim yılı....................... yarıyılında, kayıtlı bulunduğum üniversiteden
Fakültenizin/MYO'nuzun yukarıda belirttiğim bölümüne/programına yatay geçiş yapmak istiyorum.
Belgelerim ekte sunulmuştur. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
EKLER :

İmza

…………………………………..

1 Öğrenci Belgesi: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış imzalı mühürlü belge. Belgede adayın sınıfı, programın öğretim
dili, kabul türü (ÖSYM yerleştirme, yatay geçiş vb.) ve halen kayıtlı olunduğunun belirtilmesi gerekir.
2 Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, adayın disiplin cezası durumunu gösterir
imzalı mühürlü belge. (Transkripte veya öğrenci belgesinde belirtilmesi durumunda da kabul edilir.)
3 Resmi Transkript: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not
döküm belgesi. Transkript, not sistemi ve programın öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler
transkripte eklenmeli.
4 Ders Tanım ve İçerik Bilgileri: Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler (Islak imzalı ve
Mühürlü) (kayıt hakkı kazananlar getirecektir.)
5 ÖSYS / YKS / DGS (Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil) Sonuç Belgesi:
Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteye yerleştiği yıla ait, ÖSYM web sitesinden alınacak tüm YGS / LYS / YKS yerleştirme puan
bilgileri ve sıralamaları ile yerleştirme sonucunu gösteren belgesi. DGS ile yerleşen adaylar için de DGS'ye ait tüm yerleştirme
puanlarını ve sıralamaları ile yerleşme sonucunu gösterir belge
7 Yatay geçiş uygunluk belgesi: Kayıtlı oldukları üniversiteden yatay geçiş yapmalarına engel bir durum olmadığına dair imzalı
resmi belge. (Kayıt hakkı kazananlar getirecektir.)
8 Kimlik Belgesi: Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı / mavi kart / pasaport aslı. (Kimlik belgesinin her iki tarafı aynı
sayfada olacak şekilde 1 kopyası.)
9 %10 Belgesi: (İkinci öğretim bölüm / programlarından birinci öğretim bölüm / programlarına geçmek isteyenler için) kendi bölüm / programında
ilk %10'a girmiş olduğunu gösterir onaylı belge (Transkript üzerinde belirtilmiş olanlar kabul edilir)
10 Hazırlık Belgesi: Kayıtlı olduğu üniversitede hazırlık okumuşsa, hazırlık okuduğuna dair belgesi. (kayıt hakkı kazanan öğrenciler bu belgeyi
mutlaka getireceklerdir.

EVRAK KAYIT

KOMİSYON KARARI

