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İİİZZZMMMİİİRRR   EEEKKKOOONNNOOOMMMİİİ   ÜÜÜNNNİİİVVVEEERRRSSSİİİTTTEEESSSİİİ   

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU 

İİİZZZMMMİİİRRR   UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIITTTYYY   OOOFFF   EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCSSS   
INTER-INSTITUTITONAL TRANSFER APPLICATION FORM 

I. KİMLİK BİLGİLERİ / PERSONAL INFORMATION 

Adı / First Name : Soyadı / Surname : 

 

Kadın / Female : 
 

Erkek / Male : Uyruğu / Citizenship : 

Yazışma Adresi / Contact Address : 

Tel : (Ev / Home) Tel : (İş / Office) Faks / Fax : 

GSM : e-mail : 

II. BAŞVURU BİLGİLERİ / APPLICATION 

    Merkezi Yerleştirme puanıma göre kurumlararası yatay geçiş yapmak istiyorum. / I would like to apply for Inter-
Institutitonal transfer based on my central placement score. 

 
    Genel not ortalamama göre kurumlararası yatay geçiş yapmak istiyorum. /  I would like to apply for an inter-
institutional transfer based on my GPA 

 
Halen öğrenim gördüğü Yükseköğretim 

Kurumu / Current Enrollment Details 

Yatay Geçiş yapmak istediği Yükseköğretim 

Kurumu / Higher Education Institution 
Wished to be Transferred to 

Üniversite/University  İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 

Fakülte/Faculty   

Bölüm/Department   

Sınıf/Yarıyıl/Year/Term   

 
Başvuruda sunduğum belgelerin, bulunduğum yükseköğretim kurumu tarafından gönderilecek belgelerle bir uyumsuzluğunun söz 
konusu olması halinde, bir hak iddiasında bulunmayacağımı ve hakkımda yasal işlemlerin yapılmasını kabul ve taahhüt ediyorum. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
 
I understand and accept that I shall be dismissed without any rights and legal action may be taken against me, should there be any 

discrepancy between the copies I’ve submitted for application and the originals sent by the institution of higher education in which I 
am currently enrolled. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER / 
THE REQUIRED DOCUMENTS FOR APPLICATION 

 
 
 

İmza / Signature : 

Tarih / Date        : 
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Hazırlık sınıfı öğrencileri için Ders Aşamasındaki öğrenciler için 

 Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu  

 Öğrenci Belgesi 

 ÖSYM Puan belgesi 

 ÖSYM Yerleşme belgesi, 

 Disiplin cezası almadığına dair yazı. 

 İngilizce Hazırlık Sınıfı’ndan başarılı olduğunu ve başarı 

notunu gösteren belge. 

 Eğitim Dili İngilizce Olduğunu gösteren belge. 

 Yurt dışındaki üniversitelerden başvuru halinde 

belgeleri sunulan üniversiteye ait YÖK’ten alınacak 

denklik belgesi. 

 Merkezi yerleştirme ile başvuracak öğrenciler için Ek-

Madde1 kapsamında daha önce yatay geçiş yapıp 

yapmadığına dair yazı. 

 Yatay Geçişine engel bir durum olmadığına dair belge. 

 Nüfus Cüzdanı fotokopisi. 

 1 adet fotoğraf 

 Başvuru ücretinin (250 TL) ödendiğine ilişkin dekont. 

 Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu 

 Öğrenci Belgesi 

 Transkript 

 ÖSYM Puan belgesi 

 ÖSYM Yerleşme belgesi, 

 Ders içerikleri onaylı fotokopisi. 

 Disiplin cezası almadığına dair yazı. 

 İngilizce Hazırlık Sınıfı’ndan başarılı olduğunu ve 

başarı notunu gösteren belge. 

 Eğitim Dili İngilizce Olduğunu gösteren belge. 

 Yurt dışındaki üniversitelerden başvuru halinde 

belgeleri sunulan üniversiteye ait YÖK’ten alınacak 

denklik belgesi. 

 Merkezi yerleştirme ile başvuracak öğrenciler için Ek-

Madde1 kapsamında daha önce yatay geçiş yapıp 

yapmadığına dair yazı. 

 Yatay Geçişine engel bir durum olmadığına dair 

belge. 

 Nüfus Cüzdanı fotokopisi. 

 1 adet fotoğraf 

 Başvuru ücretinin (250 TL) ödendiğine ilişkin dekont. 

Başvuru Ücreti İçin 

Akbank İzmir Şube (Şube Kodu: 0006) / IBAN TR87 0004 6000 0688 8000 087223 

Geçerli yabancı dil belgesi olmayanlar İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nun İngilizce Yeterlik Sınavına girerler. 

THE REQUIRED DOCUMENTS FOR APPLICATION 

Preparatory Class Students Other Students 

 Inter Institutional Transfer Application Form 

 Student document 

 OSYM Score document 

 OSYM placement document 

 Letter stating no disciplinary penalties 

 Certificate stating the success and success grade of the 
student in English Preparatory Class. 

 Document stating the medium of instruction being English. 

 Equivalency document issued by YOK (Higher Education 
Council) to be presented to the University for applications 
from abroad. 

 A letter stating that the student has not transferred before 
within the scope of Additional Article 1 for students who will 
apply based on central placement score. 

 A document stating there is no obstacle for transferring 

 Photocopy of the ID Card (passport) 

 1 Photo 

 Bank receipt of the application fee (250TL) 

 Inter Institutional Transfer Application Form 

 Student document 

 Transcript. 

 OSYM Score document 

 OSYM placement document 

 Certified photocopy of course contents 

 Letter stating no disciplinary penalties 

 Certificate stating the success and success grade of the 
student in English Preparatory Class. 

 Document stating the medium of instruction being English. 

 Equivalency document issued by YOK (Higher Education 
Council) to be presented to the University for applications 
from abroad. 

 A letter stating that the student has not transferred before 
within the scope of Additional Article 1 for students who 
will apply based on central placement score. 

 A document stating there is no obstacle for transferring 

 Photocopy of the ID Card (passport) 

 1 Photo 

 Bank receipt of the application fee (250TL) 

For Application Fee 

Akbank  İzmir Branch (Branch Code: 0006) / IBAN TR87 0004 6000 0688 8000 087223 

Those who do not have any valid document for foreign language are required to take English Proficiency exam held by School of 
Foreign Languages. 

 

http://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/oim.ieu.edu.tr/6376_1466683266.pdf
http://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/oim.ieu.edu.tr/6376_1466683266.pdf
http://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/oim.ieu.edu.tr/6376_1466683266.pdf

