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Ek-2: Açık Rıza Metni

Ek-1: Aydınlatma Metni 

ydınlatma Metni

* Ek-1 ve Ek-2 metinlerini imzalayıp onaylayarak dilekçeniz ile teslim etmelisiniz.

T.C.

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ                                                                                                  

……………………………………………...FAKÜLTESİ/MESLEK YÜKSEKOKULU 

DEKANLIĞINA/MÜDÜRLÜĞÜNE 

ADI VE SOYADI ÖĞRENCİ NO

YATAY GEÇİŞ (MERKEZİ YERLEŞTİRME ÖSYM PUANIYLA ) FORM 10

TARİH

YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTEDİĞİNİZ BÖLÜM

(SADECE TEK BÖLÜM / PROGRAM BELİRTİNİZ)

T.C. KİMLİK NO CEP TELEFONU 

Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla herhangi bir üniversiteye yatay geçiş yapmadığına dair belge.

ADRES

Normal

Öğretim

İkinci 

Öğretim

OKUDUĞU ÜNİVERSİTE

OKUDUĞU FAKÜLTE/MYO-  BÖLÜM/PROGRAM

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUAN TÜRÜ VE PUANI 

ÖĞRETİM TÜRÜ 

ile işaretleyiniz

EVRAK KAYIT

................. -............... eğitim-öğretim yılı....................... yarıyılında,   Fakültenizin/MYO'nuzun  yukarıda   belirttiğim 

Bölümüne / Programına  ÖSYM  Merkezi  Yerleştirme  Puanı  ile   yatay   geçiş  yapmak  istiyorum. Belgelerim ekte 

sunulmuştur.                                                                                                                                                                                   

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

ÖSYS / YKS / DGS  Sonuç Belgesi: 

Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteye yerleştiği yıla ait, ÖSYM web sitesinden alınacak tüm YGS / LYS / YKS/DGS yerleştirme 

puan bilgileri ve sıralamaları içeren sonuç belgesi

Yatay geçiş uygunluk belgesi: Kayıtlı oldukları üniversiteden yatay geçiş yapmalarına engel bir durum olmadığına dair imzalı 

resmi belge. (Kayıt hakkı kazananlar getirecekler)

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.) (Yeni kimlik olması zorunludur.)

Hazırlık Belgesi: Kayıtlı olduğu üniversitede hazırlık sınıfı okumuşsa, hazırlık okuduğuna dair belgesi. (kayıt hakkı kazanan 

öğrenciler bu belgeyi mutlaka getirecektir.)

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.

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. 

ÖSYS / YKS / DGS (Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil) Yerleştirme 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

KOMİSYON KARARI

Ders İçerikleri: İntibak işlemleri için kayıtlı olunan üniversiteden alınan ders içerikleri



EK-1   
Konya   Tekn�k   Ün�vers�tes�   

Merkez�   Yerleşt�rme   Puanıyla   Yatay   Geç�ş   Yapacak   Öğrenc�ler   �ç�n     
Aydınlatma   Metn�   

  
İşbu  b�lg�lend�rme  6698  Sayılı  K�ş�sel  Ver�ler�n  Korunması  Kanunu’nun  10.maddes�nde  düzenlenen            
Ver�  sorumlusunun  aydınlatma  yükümlülüğü  hükümler�  kapsamında  Ver�  Sorumlusu   Konya  Tekn�k            
Ün�vers�tes�   Rektörlüğü    tarafından   yapılmaktadır.     
  

K�ş�sel  Ver�ler�n�z;  Merkez�  Puan  Yerleşt�rme  Puanı  �le  Yatay  Geç�ş  �ç�n  gerekl�  Formu  doldurmanız               
hal�nde  bu  form  aracılığı  �le  elde  ed�ld�kten  sonra  otomat�k  ve  otomat�k  olmayan  yollarla  toplanıp,  b�r                 
ver�   kayıt   s�stem�n�n   parçası   olmak   kaydıyla   �şlenmekted�r.   
  

K�ş�sel   Ver�ler�n�z�n   İşlenme   Amacı   ve   Hukuk�   Sebeb�   
  

İlg�l�  form  �le  b�ze  �lett�ğ�n�z  aşağıda  yer  alan  k�ş�sel  ver�ler�n�z;  taleb�n�z�n  �lg�l�  dekanlıklar  tarafından                
değerlend�r�lmes�,  taleb�n�ze  �l�şk�n  �şlemler�n  yer�ne  get�r�leb�lmes�  amaçlarıyla  ve  yalnızca  bu            
amaçlarla  sınırlı  olarak;  Kanunlarda  öngörülmes�  (2547  sayılı  Yükseköğret�m  Kanunu,  Konya  Tekn�k             
Ün�vers�tes�  Önl�sans  ve  L�sans  Eğ�t�m  ve  Öğret�m  Yönetmel�ğ�  Yükseköğret�m  Kurumlarında  Önl�sans             
ve  L�sans  Düzey�ndek�  Programlar  arasında  Geç�ş,  Ç�ft  Anadal,  Yandal  �le  Kurumlararası  Kred�              
Transfer�  Yapılması  Esaslarına  İl�şk�n  Yönetmel�k),  B�r  hakkın  tes�s�,  kullanılması  veya  korunması  �ç�n              
ver�  �şlemen�n  zorunlu  olması,  İlg�l�  k�ş�n�n  temel  hak  ve  özgürlükler�ne  zarar  vermemek  kaydıyla,  ver�                
sorumlusunun  meşru  menfaatler�  �ç�n  ver�  �şlenmes�n�n  zorunlu  olması  hukuk�  sebepler�ne  dayanarak             
�şlenmekted�r;   
  

● K�ml�k   B�lg�ler�n�z   (    Ad-Soyad,   Öğrenc�   Numarası,   TC   K�ml�k   Numarası,   Nüfus   cüzdanı)   
● Fotoğraf     
● İlet�ş�m   B�lg�ler�n�z    (cep   telefon   numarası,adres)   
● Öğren�m  durumunuza  �l�şk�n  b�lg�ler   (Kayıtlı  olduğunuz  fakülte  veya  meslek  yüksek  okulu,             

bölüm  veya  program  ve  öğret�m  türü,  genel  not  ortalamanız,  daha  önce  yatay  geç�ş  �mkanını                
kullanıp   kullanmadığınız)     

● Yatay   geç�ş   yapmak   �sted�ğ�n�z   bölüm,   Merkez�   Yerleşt�rme   Puan   Türü/Öğret�m   türü   
● Öğrenc�  Belges�  (Kayıtlı  olunan  ün�vers�te  tarafından  hazırlanmış  �mzalı  mühürlü  belge.            

Belgede   adayın   sınıfı,   programın   öğret�m   d�l�,   kabul   türü   
● Ek   Madde-1   Belges�nde   yer   alan   b�lg�ler   
● Resm�   Transkr�pt,   alınan   tüm   dersler�,   notları   ve   not   ortalamalarını   gösteren   not   dökümü     
● Ders   Tanım   ve   İçer�k   B�lg�ler�   
● ÖSYS   /   YKS   /   DGS   (Yerleşt�rme   Puanları   ve   Başarı   Sıralamaları   Dah�l)   Sonuç   Belges�   
● Yatay   geç�ş   uygunluk   belges�   (Kayıt   hakkı   kazanılması   hal�nde)     
● Hazırlık   Belges�   

  
K�ş�sel   Ver�ler�n�z�n   Aktarılması,   Amacı   ve   Hukuk�   Sebeb�  

  
K�ş�sel  Ver�ler�n�z,  ver�  sorumlusunun  meşru  menfaat�,  kanunlarda  açıkça  öngörülmes�  hukuk�            
sebepler�ne  dayanarak  �lg�l�  mevzuattan  doğan  b�lg�  ve  belge  paylaşımına  �l�şk�n  yükümlülükler�n�  ve              
ayrıca  d�ğer  hukuk�  yükümlülükler�n�  yer�ne  get�rmek  amacıyla;   talep  olması  hal�nde  ‘’Yetk�l�  Kamu              
Kurum   ve   Kuruluşlarına’’    aktarılab�lecekt�r.   (Örneğ�n   YÖK,   YÖKSİS,   ÖSYM,   mahkemeler)   
  

K�ş�sel   Ver�ler�n�z�n   Yurtdışına   Aktarılması,   Amacı   ve   Hukuk�   Sebeb�   
  

K�ş�sel  Ver�ler�n�z;   ün�vers�te  �ç�nde  belgeler�n  tutulması  ve  saklanması,  formda  yer  alan  talepler�n�z�n              
yer�ne  get�r�leb�lmes�  �ç�n  gerekl�  e-posta  �let�m�n�n  sağlanması  amaçlarıyla  kullandığımız  Google            
Workspace  �şlet�m  s�stem�n�n  sunucularının  yurt  dışında  olması  neden�  �le  6698  Sayılı  K�ş�sel  Ver�ler�n               
Korunması   Kanunu’nun   9.   maddes�   uyarınca   açık   rızanıza   �st�naden   yurtdışına   aktarılmaktadır.   

  
Haklarınız     

  
Konya  Tekn�k  Ün�vers�tes�  Rektörlüğü  tarafından  ver�ler�n�z�n  �şlend�ğ�  ve  Konya  Tekn�k  Ün�vers�tes�             
Rektörlüğü’nün  ver�ler�n�z�  ver�  sorumlusu  sıfatı  �le  �şled�ğ�  ölçüde  k�ş�sel  ver�ler�n�z  bakımından             
aşağıda  bulunan  haklara  sah�ps�n�z:  “Herhang�  b�r  k�ş�sel  ver�n�z�n  �şlen�p  �şlenmed�ğ�n�  öğrenme;             
�şlenme  faal�yetler�ne  �l�şk�n  olarak  b�lg�  talep  etme;  �şlenme  amaçlarını  öğrenme;  yurt  �ç�nde  veya  yurt                
dışında  üçüncü  k�ş�lere  aktarılmış  olması  durumunda  bu  k�ş�ler�  öğrenme;  eks�k  veya  yanlış  �şlenm�ş               
olması  hal�nde  bunların  düzelt�lmes�n�  �steme;  �şlenmes�n�  gerekt�ren  sebepler�n  ortadan  kalkması           



veya  Konya  Tekn�k  Ün�vers�tes�  Rektörlüğü’nün  söz  konusu  ver�ler�  �şleyeb�lmek  �ç�n  hukuk�  dayanağı              
veya  meşru  menfaat�n�n  bulunmaması  hal�nde  k�ş�sel  ver�ler�n  s�l�nmes�n�  veya  yok  ed�lmes�n�  �steme;              
Konya  Tekn�k  Ün�vers�tes�  Rektörlüğü’nden,  y�ne  Konya  Tekn�k  Ün�vers�tes�  Rektörlüğü  tarafından            
yetk�lend�r�len  ve  k�ş�sel  ver�ler�  �şleyen  üçüncü  k�ş�ler�n  bu  bölüm  kapsamındak�  haklarınıza  saygı              
duymasını  sağlamasını  talep  etme;  K�ş�sel  ver�ler�n  otomat�k  s�stemler  vasıtasıyla  �şlenmes�  sonucu             
ortaya  çıkab�lecek  aleyhte  sonuçlara  �t�raz  etme  ve;  kanuna  aykırı  b�r  şek�lde  �şlenmes�  sebeb�yle               
zarara   uğramanız   hal�nde   bu   zararın   tazm�n   ed�lmes�n�   �steme.”     
  

Ver�  Sorumlusuna  Başvuru-  Kanunun  �lg�l�  k�ş�n�n  haklarını  düzenleyen  11.  maddes�  kapsamındak�             
talepler�n�z�,  “Ver�  Sorumlusuna  Başvuru  Usul  ve  Esasları  Hakkında  Tebl�ğe”  göre  ün�vers�tem�z�n  f�z�k�              
adres�ne  adres�ne  yazılı  olarak  veya  k�ml�ğ�n�z�n  doğrulanab�ld�ğ�  elektron�k  posta  üzer�nden            
ün�vers�tem�z   elektron�k   posta   adres�ne   �leteb�l�rs�n�z.   
  

K�ş�sel  ver�ler�m�n  yukarıda  açıklanan  amaçlar  doğrultusunda  �şlenmes�,  aktarılması  hakkında          
aydınlatılarak   b�lg�lend�r�ld�m.      
  
  
  

          İMZA   



EK-2

Konya Teknik Üniversitesi

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapacak Öğrenciler

Açık Rıza Metni

İşbu form, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri
sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Konya
Teknik Üniversitesi tarafından Tarafınıza sunulan Aydınlatma Metninin ardından Kişisel Verilerinizin
İşlenmesi ve aktarılması ile ilgili açık rıza tercihlerinizi almak için sunulmaktadır. Lütfen açık rızanızın
alınmasını gerektiren aşağıdaki kişisel verileriniz ile ilgili tercihinizi belirleyiniz.

Kişisel Verileriniz; üniversite içinde belgelerin tutulması ve saklanması, formda yer alan
taleplerinizin yerine getirilebilmesi için gerekli e-posta iletiminin sağlanması amaçlarıyla
kullandığımız Google Workspace işletim sisteminin sunucularının yurt dışında olması nedeni ile
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca açık rızanıza istinaden
yurtdışına aktarılmaktadır.

 AÇIK RIZAM VARDIR                                         AÇIK RIZAM YOKTUR

İMZA


