
GENEL NOT ORTALAMASI İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU 

 
 
 
 
 
 

  I. ÖĞRENCİ BİLGİLERİ: 

T.C. Kimlik Numarası:  

Adı Soyadı:  

İkametgâh Adresi:  

GSM:  Telefon : (Ev)  

E-Mail:  

 

  II. OKUMAKTA OLDUĞUNUZ ÜNİVERSİTE BİLGİLERİ: 

Üniversite Adı:  

Fakülte/ Bölüm Adı:   

Sınıfı:   Genel Not Ortalaması (CGPA) :  

 

  III. GEÇİŞ YAPMAK İSTEDİĞİNİZ FAKÜLTE / BÖLÜM BİLGİLERİ : 

Fakülte/Bölüm Adı:  

Başvurulan Sınıf:  Öğretim Yılı / Dönemi:  

 

  IV. İSTENEN BELGELER: 

 Öğrenci Belgesi (son iki ay içinde alınmış). 

 Disiplin durumunu belirten onaylı belge (bu ibare öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.) 

 ÖSYS yerleşme belgesi ve puan tablosu veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlarla ilgili sonuç belgesinin internet çıktısı. 

 Not Durum Belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren 

resmi belge (son iki ay içinde alınmış). 

 Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programına ait ders programı ve sadece başarılı olunan derslerin içeriklerini gösterir belge. 

 Yurt dışındaki liselerden mezun olan adaylar için Apostil onaylı lise diplomalarının noter tasdikli Türkçe tercümeleri ve İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü'nden temin ettikleri Lise Diploma Denklik belgeleri. 

 KKTC hariç yurt dışındaki üniversitelerden alınacak transkript ve öğrenci belgesinde Apostil onayı şarttır.  

 Yurt dışında kayıtlı olduğu üniversitenin (KKTC hariç) eğitim-öğretim biçimini gösterir Apostil onaylı belge (Örgün, uzaktan, online vb.) 

 İngilizce dil yeterliliğini gösterir belge. 

 Denklik (tanınırlık) belgesi (KKTC hariç Yurt dışından başvuru yapacak öğrenciler için) 

 Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı Yükseköğretim Kurumlarından yapılan başvurularda, ilişik kesilme nedenlerinin belgelenmesi. 

 Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından, anne veya babasının yurt dışı devlet görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş nedeniyle yurda dönme 

halinde yatay geçiş için başvuran adayların bu durumu belirten resmi yazı. 

 Yurt dışındaki üniversitenin bulunduğu ülkeye giriş çıkış tarihleri(e-devlet üzerinden veya İçişleri Bakanlığından alınabilmektedir) 

 Çankaya Üniversitesi banka hesabına yatırılan … TL başvuru ücretini gösterir banka dekontu (iade edilmez) 

T. Vakıflar Bankası Meşrutiyet Şubesi Iban Numarası : TR280001500158007260429262 
 

  V. AÇIKLAMALAR : 

 

 Başvuru için Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden 2.29 (100 üzerinden 60) olması şarttır. Transkriptte mutlaka Genel Not Ortalamasının belirtilmesi 

gerekmektedir. 
 Yatay geçiş işlemlerinde YÖK tarafından ilgili yıl için belirlenip ilan edilen ÖSYM Başarı Sıralaması Baraj Değerleri esas alınır.   

 Birden fazla program için başvuran adayların, her program için ayrı form doldurmaları ve her forma Transkript eklemeleri şarttır (Sadece bir başvuru için Transkriptin 

aslı, diğer başvurular için fotokopisi kullanılabilir). 
 Başvurular bütün belgeler tamamlanmış olarak ilan edilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılacaktır. 

 Ankara dışından posta ile yapılacak başvuruların işleme alınabilmesi için tüm belgelerin tam olması ve başvuru formunun eksiksiz doldurularak ıslak imza ile 

imzalanması ve başvuru tarihleri içerisinde Üniversitemize ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kaynaklı son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize 

ulaşan başvurular işleme alınmaz. 

 
Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Başvuru koşullarını sağlamayan, 

eksik veya yanlış belge ibraz eden adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz, ilgili akademik birimlere iletilmez ve ret nedenleri hakkında kişiye e-

posta aracılığıyla bilgi verilir. Üniversitenin web sayfası “DUYURULAR” kısmında yayınlanan Yatay geçiş başvuru koşullarını ve yukarıdaki açıklamaları 

okudum, anladım. Ön değerlendirme sonucu başvuru evraklarımın hatalı olması veya başvuru şartlarını sağlamamam durumunda başvurumun kabul 

edilmeyeceğini kabul/beyan ederim. 

 
 Tarih :                . . . . / . . . . / 20 . .   İmza :                            


