
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları 

 

Online Yatay Geçiş Başvuru Modülü Kullanım Kılavuzu için tıklayınız. 

 

1) Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile Yatay Geçiş  

Başvuru tarihleri: 10.02.2022 - 14.02.2022 

Sonuç Bildirim Tarihi: 18.02.2022 (Sonuçları yatay geçiş başvuru modülü üzerinden takip edebilirsiniz.) 

Kesin Kayıt Tarihleri:  21.02.2022 - 22.02.2022 

Yedek Kayıt Tarihleri: 24.02.2022 - 25.02.2022 

 

KONTENJANLAR 

LİSANS KONTENJANLARI 

ÖNLİSANS KONTENJANLARI 

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Uygulama Esasları 

Üniversitemizin Taban ve Tavan Puanları 

  

Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıflar dâhil olmak 

üzere  merkezi yerleştirme taban puanı ile yatay geçiş yapmak isteyen ve daha önce bu maddeden 

yararlanmamış olan öğrenciler aşağıda belirtilen belgeler ile ONLİNE başvuru yapabilirler. 

Yurdumuzdaki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuru 

yapabileceğine ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar 

başvuramayacaklardır. (ÖSYS Puanı ile Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, 

kayıt yaptırmadan kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya 

ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkânları ile 

yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanlar ve KKTC'de 

bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler adı geçen madde kapsamında başvuru 

yapamayacaklardır) 

 

Müracaat için gerekli belgeler: 

1- Öğrenci belgesi 

2- ÖSYS sınav sonuç belgesi (Üniversiteye giriş yılındaki sınavdan aldığı puanları gösterir belge) 

3-  Üniversitesinden alacağı Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ‘den daha önce 

yararlanmadığına dair belge (2021 girişli öğrenciler hariç) (Bu ibare öğrenci belgesi veya 

transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.) 

3- Başvuru Dilekçesi 

 

 

Not 1: Başvurular online olarak yapılacaktır.  

Başvuru sırasındaki yanlış/hatalı beyanlardan kaynaklı sorumluluk tümüyle öğrenciye aittir. Not 

dönüşümlerinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları 

kullanılır. 

Not 2: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt yerine şahsen gelip kesin kaydını yaptırması 

gerekmektedir. 

 

 

Başvuru için tıklayınız. 

 

https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/yatay_gecis_185/html_icerik/files/online%20yatay%20ge%C3%A7i%C5%9F%20ba%C5%9Fvuru%20mod%C3%BCl%C3%BC%20kullan%C4%B1m%20k%C4%B1lavuzu.pdf
https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/yatay_gecis_185/html_icerik/files/2021-2022%20Merkezi%20Yerte%C5%9Ftirme%20ile%20yatay%20ge%C3%A7i%C5%9F%20Bahar%20Kontenjan%20lisans.pdf
https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/yatay_gecis_185/html_icerik/files/2021-2022%20Merkezi%20Yerte%C5%9Ftirme%20ile%20yatay%20ge%C3%A7i%C5%9F%20Bahar%20Kontenjan%20lisans.pdf
https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/yatay_gecis_185/html_icerik/files/2021-2022%20Merkezi%20Yerte%C5%9Ftirme%20ile%20yatay%20ge%C3%A7i%C5%9F%20Bahar%20Kontenjan%20%C3%B6nlisans.pdf
https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/yatay_gecis_185/html_icerik/files/2021-2022%20Merkezi%20Yerte%C5%9Ftirme%20ile%20yatay%20ge%C3%A7i%C5%9F%20Bahar%20Kontenjan%20%C3%B6nlisans.pdf
https://www.yok.gov.tr/ogrenci/guz-ve-bahar-donemi-ek-madde-1-uygulama-ilkeleri
https://ogr.gop.edu.tr/Icerik.aspx?d=tr-TR&mk=37052&m=taban_ve_tavan_puanlari
https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/formlar_234/dosya_icerik/5963313/formlar_20191230120738.doc
https://obs.gop.edu.tr/oibs/hoa_app/login.aspx


 

 

2) Önlisans Programları için Kurumlar Arası ve Kurum İçi Yatay Geçiş 

 

 

[Akademik Ortalama ile Yatay Geçiş] 

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi 

 

Başvuru tarihleri: 10.02.2022 - 14.02.2022 

Sonuç Bildirim Tarihi: 18.02.2022 (Sonuçları yatay geçiş başvuru modülü üzerinden takip edebilirsiniz.) 

Kesin Kayıt Tarihleri:  21.02.2022 - 22.02.2022 

Yedek Kayıt Tarihleri: 24.02.2022 - 25.02.2022 

 

KONTENJANLAR 

A- Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları için  tıkla yınız  

B- Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları için  tıkla yınız  

 

Müracaat için gerekli belgeler: 

1- Öğrenci Belgesi 

2- Transkript 

3- Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge  

4- ÖSYS yerleştirme sonuç belgesi (Kayıtlı olduğu üniversiteye yerleştiği puanı gösterir 

belge) 

5- %10’a girdiklerine dair belge (İkinci öğretimden normal öğretime başvuranlar için) 

6- Başvuru Dilekçesi (Dilekçeyi doldurup, imzalayıp online başvuru esnasında 

yüklemelisiniz.) 

 

 

Not 1: Başvurular online olarak yapılacaktır.  
Başvuru sırasındaki yanlış/hatalı beyanlardan kaynaklı sorumluluk tümüyle öğrenciye aittir. Not 

dönüşümlerinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları 

kullanılır. 

Not 2: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt yerine şahsen gelip kesin kaydını yaptırması 

gerekmektedir. 

 

 

Başvuru için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/yatay_gecis_185/html_icerik/files/2021-2022%20E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Bahar%20Yar%C4%B1y%C4%B1l%C4%B1%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F%20Kontenjan%20kurumlararas%C4%B1.pdf
https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/yatay_gecis_185/html_icerik/files/2021-2022%20%20bahar%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F%20Kontenjan%20kurumi%C3%A7i.pdf
https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/formlar_234/dosya_icerik/6235364/formlar_20191230115120.doc
https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/formlar_234/dosya_icerik/6235364/formlar_20191230115120.doc
https://obs.gop.edu.tr/oibs/hoa_app/login.aspx


 

3)  Lisansüstü için Kurumlar Arası Yatay Geçiş 

 

 

Başvuru tarihleri: 10.02.2022 - 14.02.2022 

Sonuç Bildirim Tarihi: 18.02.2022 (Sonuçları yatay geçiş başvuru modülü üzerinden takip edebilirsiniz.) 

Kesin Kayıt Tarihleri:  21.02.2022 - 22.02.2022 

Yedek Kayıt Tarihleri: 24.02.2022 - 25.02.2022 

 

 

KONTENJANLAR 

Lisansüstü Yatay Geçiş Kontenjanları için tıkla yınız  

 

Müracaat için gerekli belgeler: 

1- Dilekçe  (Dilekçeyi doldurup, imzalayıp online başvuru esnasında yüklemelisiniz.) 

2- Halen Kayıtlı Bulunduğu Enstitüden Alacağı Not Döküm Belgesi (Transkript)   

3- Halen Kayıtlı Bulunduğu Enstitüden Alacağı Öğrenciliği İle İlgili Son Durumunu 

Gösterir Öğrenci Durum Belgesi (Aşama Olarak, yeterlik aşaması ise yeterliğe girip girmediğini 

gösterir belge)    

4- LES veya ALES Belgesi   

5- Yatay geçişi yüksek lisans programına yapmak isteyenler için lisans not ortalamasını gösterir 

belge 

6- Yatay geçişi doktora programına yapmak isteyenler için yüksek lisans not ortalamasını gösterir 

belge   

7- Yabancı Dil belgesinin onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı (KPDS, YDS, TOEFL, vb.)  

 

Not 1: Başvurular online olarak yapılacaktır.  
Başvuru sırasındaki yanlış/hatalı beyanlardan kaynaklı sorumluluk tümüyle öğrenciye aittir. Not 

dönüşümlerinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları 

kullanılır. 

Not 2: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt yerine şahsen gelip kesin kaydını yaptırması 

gerekmektedir. 

 

 

Başvuru için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/yatay_gecis_185/html_icerik/files/2021-2022%20E%C4%9Fitim%20%C3%96%C4%9Fretim%20Bahar%20Yar%C4%B1y%C4%B1l%C4%B1%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F%20Kontenjanlar%C4%B1%20estit%C3%BC.pdf
https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/formlar_234/dosya_icerik/7219798/formlar_20191230115345.doc
https://obs.gop.edu.tr/oibs/hoa_app/login.aspx

