
BAŞVURU VE KAYIT  TAKVİMİ 

 

 

Başvuru Tarihi 06-24 Temmuz 2020 

Değerlendirme Tarihi 27 Temmuz -04 Ağustos 2020 

Sonuçların İlanı 07 Ağustos 2020 

Kesin Kayıt Tarihi 17-19 Ağustos 2020 

Yedek Kayıt Tarihi 20-21 Ağustos 2020 

 

 

GEREKLİ BELGELER 

 

1-Başvurular www.kilis.edu.tr adresinden Duyurular menüsünden Yatay Geçiş duyurusu 

tıklandıktan sonra açılacak ekranda YATAY GEÇİŞ ONLINE BAŞVURU linki tıklanarak yapılacak 

olup, evrakların sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Online başvuru bilgilerinin yanlış olması veya 

belgelerin eksik olması durumunda yatay geçiş başvurusu değerlendirmeye alınmaz.  

 

Online belge yüklemede problem yaşayan öğrenciler başvurularını posta yolu ile Fakülte 

Dekanlıklarına/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapmak zorundadır. 

www.kilis.edu.tr adresinde yayınlanan başvuru formunun bilgisayar ortamında doldurulması 

imzalanarak diğer belgelerle beraber gönderilmesi gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurularda 

belgelerin eksik olması durumunda yatay geçiş başvurusu değerlendirmeye alınmaz.  

 

2-Transkript (not belgesi): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan almış olduğu bütün 

dersleri,  bu derslerden aldığı notları ve genel ağırlıklı not ortalamasını gösteren resmi belgenin aslı  

 

3-İkinci öğretimden, birinci öğretime yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin, ayrılacağı 

yükseköğretim kurumundan alacağı, yapılan başarı oranı sıralamasında ilk %10'a girdiğine dair resmi 

belgenin aslı  

 

4-Önlisans/ Lisans diploma programına başvuran öğrencinin ÖSYS yerleşme belgesi internet 

çıktısı (bu belgeye gerek duyulduğunda ÖSYM merkezinden teyit edilecektir). 

 

5-Öğrenci Belgesi. (E-Devlet çıktısı olabilir) 

 

6-Disiplin cezası almadığına dair belge. 

 

SONUÇLARIN DUYURULMASI 

 

Değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas 

alınan puanlara göre sıralanmış biçimde 07 Ağustos 2020 tarihinde www.kilis.edu.tr adresinde ilan 

edilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kilis.edu.tr/
http://www.kilis.edu.tr/
http://www.ogrenci.kilis.edu.tr/


KAYITLAR 

 

Kesin kayıtlar yukarıdaki tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır. Süresi 

içinde kayıt yaptırmayan öğrenci hakkından vazgeçmiş sayılır. Belirtilen tarihler arasında başvurusunu 

veya kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.  

 

Boş kontenjanların olması durumunda ilan edilen liste sırasına göre yedek kayıtlar 

alınacaktır. Herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için öğrencilerin iletişim bilgilerini güncel 

tutmaları ve sıralarını bizzat takip etmeleri gerekmektedir. 

 

 

 

KAYITTA İSTENECEK BELGELER 

 

1- Kayıtlı olduğu üniversiteden, Üniversitemize yatay geçiş yapmasında bir engel olmadığına dair  

alınacak onaylı belge. 

2- 1 adet fotoğraf 

3- İkinci öğretim öğrencileri için harç ücretini yatırdığına dair banka dekontu 

4- Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet için başvuru dilekçesi ve aldığı bütün dersleri 

gösterir  ders içeriklerini, ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu 

Müdürlüklerine vermesi gerekmektedir. 


