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Adı Soyadı   

Öğrenci No.  

Bölümü / Programı  

Telefon Ev: Gsm: 

Adres  

e-posta  

 

 
……………Üniversitesi………………….Meslek Yüksekokulu ………………………Bölümü 
…………………………………. Programı 1. sınıf ………………… numaralı öğrencisiyim. 
Yüksekokulunuz ……………..................... Bölümü ………………………. Programı II. yarıyılına , 
III. Yarıyılına  yatay geçiş yapmak istiyorum.  

 
İstenilen belgeler ilişikte sunulmuş olup, bulunduğum Yükseköğretim Kurumu tarafından 
gönderilecek belgelerle uyumsuzluğun söz konusu olması halinde herhangi bir hak iddiasında 
bulunmayacağımı ve hakkımda yasal işlemin yapılmasını kabul ve taahhüt ederim. 
 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
 
           Tarih: . . . . /. . . . ./20 . . . . . 

             İmza:  

Eklenecek Belgeler 

1 Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) (Aslı) 

2 
Not değerlendirme sistemi harfli ya da dörtlük sisteme tabi olan öğrencilerin kurumlarından 

alacakları, eşdeğer olduğunu gösterir belge. (Onaylı) 

3 Disiplin cezası almadığına ilişkin belge. (Aslı) 

4 ÖSYS Sonuç Belgesi. (Onaylı) 

5 
İkinci Öğretimden Örgün Öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu 

itibariyle % 10’a girdiklerine dair resmi belge. 
 

Geçişler 
MADDE 6 – (1) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına ve lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı/ ilk yılı ile 

son iki yarıyılına/ son yılına yatay geçiş yapılamaz. 

(2) Üniversitede aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. 

Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. 

(3) Üniversitede ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma 

programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma 

programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler. Geçiş yapan bu öğrenciler ikinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek 

zorundadırlar. 

(4) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan 

öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki AGNO’sunun 100 

üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının 

o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.  

(5) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.  
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