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KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ONLINE 

BAŞVURULARDA SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER 

Başvurular, online yapılacağından belgeler ilan edilen tarihler arasında 

pdf veya okunabilir fotoğraf olarak sisteme yüklenecektir. Elden veya 

posta ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.  

 Öğrenci Belgesi (e-devlet üzerinden) 

 Not Durum Belgesi (Transkript)  (Başvuran öğrencinin öğrenim gördüğü 

kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı 

notları gösteren onaylı veya e-imzalı belge veya e-devlet üzerinden)   

 Disiplin cezası almadığını gösterir belge (Transkript belgesi veya 

Öğrenci belgesi üzerinde belirtilmiş ise ayrıca belge olarak istenmez) 

 YKS Sınav Yerleşme Sonuç Belgesi (Öğrencinin kayıtlı olduğu 

yükseköğretim programına yerleştiğine ilişkin sınav sonuç belgesi), 

 YKS Sınav Sonuç Belgesi (Öğrencinin tüm puan türlerine  ilişkin sınav 

sonuç belgesi), 

 % 10 Başarı Belgesi (İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş 

yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle bulundukları sınıfın 

başarı sıralamasında ilk    % 10’a girdiklerini gösterir onaylı belge),  

 Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına  ve bağlı yükseköğretim 

kurumlarından ilişiği kesilenler için ilişik kesilme nedenini gösteren 

belge. 

 

 

 

 



KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KESİN KAYIT 

ESNASINDA İSTENEN BELGELER 

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, aşağıdaki belgelerle birlikte 

başvuru sırasında sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını kesin kayıt 

sırasında teslim etmek zorundadırlar.  

 Öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversitelerinden alacakları yatay geçişine 

engel durumun (öğrencinin kitap, cihaz ve vb materyal) olmadığına dair 

belge, (Kesin kayıt sırasında verilecektir.) 

 Not Durum Belgesi (Transkript)  (Online başvuru sırasında sisteme 

yüklenen belgenin aslı)   

 Disiplin cezası almadığını gösterir belge Transkript belgesi veya Öğrenci 

belgesi üzerinde belirtilmiş ise ayrıca belge olarak istenmez) (Online 

başvuru sırasında sisteme yüklenen belgenin aslı) 

 Ders içerikleri kesin kayıt esnasında muafiyet talebinde bulunmak 

isteyen öğrenciler içindir. Bu ders içerik bilgilerinin ıslak imzalı olma 

şartı aranmamakta olup Üniversitelerin Bilgi Paketi kısmından ulaşılan 

bilgiler yeterlidir. 

 Vesikalık Fotoğraf (2 adet) 

  Kesin kayıt sırasında belge eksiği olan öğrencilerin kayıtları 

yapılmayacak, varsa yerlerine yedek adaylar çağrılacaktır. 

 

 

 

 

 


