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2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Meslek Yüksekokullarına Başarıya Dayalı Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Kılavuzu-Ö.İ.D.B. 

T.C. 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MESLEK YÜKSEKOKULLARINA BAŞARIYA DAYALI 

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU TAKVİMİ VE KOŞULLARI 

 
 

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,  Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi 

Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  

hükümleri ve 

“Kocaeli Üniversitesi Başarıya Dayalı ve Merkezi Puan (Ek Madde-1) ile Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar” a 

uygun olarak hazırlanan; 

 

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, başarıya dayalı yatay geçiş yolu ile alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru şartları ve 

başvuru takvimi aşağıdadır. 
 

 

 

Başvuru ve Kayıt Takvimi 
 

Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Sonuç Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi 

Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş İlan Tarihi Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş 

10.01.2022 25.01.2022 26.01.2022 28.01.2022 31.01.2022 03.02.2022 08.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 

 

 

 

Başvuru Adresi: https://ogr.kocaeli.edu.tr/KOUBS/YTGOnkayit 

 

https://ogr.kocaeli.edu.tr/KOUBS/YTGOnkayit


 

2 
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Meslek Yüksekokullarına Başarıya Dayalı Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Kılavuzu-Ö.İ.D.B. 

 Kurumlar Arası Başarıya Dayalı Yatay Geçiş Başvuru Koşulları; 

 

1) Başvuru yapan öğrencinin aynı düzeyde eşdeğer bir diploma programına kayıtlı olması gerekir. (Eşdeğer diploma programı: 

İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma 

programı.) 

 

2) Yabancı öğrenci statüsünde bir diploma programına yerleşen öğrenciler yatay geçiş yapamaz. 

 

3) Disiplin cezası alan öğrenciler başarıya dayalı yatay geçiş yapamazlar. Disiplin cezası almadıklarını başvuru sırasında 

belgelemeleri şarttır. 

 

4) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 

 

5) İkinci öğretim diploma programlarına kayıtlı öğrenci başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10' una girerek bir üst sınıfa 

geçmesi halinde, birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilir. 

 

6) Başarıya dayalı kurumlar arası yatay geçiş için, öğrencinin kayıt dondurduğu yarıyıl/yarıyıllar hariç olmak üzere, geçiş yapacağı 

yarıyıla kadar ders planında yer alan tüm derslerini almış ve başarmış olması ile birlikte ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) 

100 üzerinden en az 70 olması şarttır. Başvuruda bulunan öğrencilerin başarı sıralaması;  

(Ağırlıklı genel not ortalaması x 0,4) + (ÖSYM yerleştirme puanı x 0,6) 

 

formülüne göre yapılır. Ancak; yurtdışı yatay geçiş kontenjanlarına başvuran öğrencilerin değerlendirilmesi sadece AGNO’ ya göre 

yapılır. 4’lük ve 100’lük not dönüşümünde YÖK not dönüşüm tablosu kullanılır. 

 

7) Sınavsız ikinci üniversite kapsamında açık öğretim programlarına kayıt olan öğrenciler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve 

Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına 
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İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca yatay geçiş yapamayacaklarından başvuruda bulunamazlar. 04.03.2020 Tarihli YÖK 

Toplantısı, 09.03.2020 tarih ve 16063 sayılı YÖK yazısı. 

 

8) Başvuru değerlendirme sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanından sonraki ilk 2 (iki) iş günü içerisinde mesai saatlerinde, ilgili 

bölüm/program başkanlıklarına yapılır. 

 

9) Başvuru Adresi: https://ogr.kocaeli.edu.tr/KOUBS/YTGOnkayit 

 

10) Elden teslim veya posta yolu ile de müracaatlar kabul edilmemektedir. 

 

11) Başvuru sırasındaki yanlış/hatalı beyanlardan kaynaklı sorumluluk tümüyle öğrenciye aittir. 

 

12) Başvuru tarihlerinden sonra tarafımıza yapılan başvurular ile başvuru tarihleri arasında eksik evrak yükleyen adayların başvuruları 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 

13) Senato Kararı gereği, Bahar Yarıyılında Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile Yatay Geçiş Başvurusu alınmayacaktır. 

 

14)  Başvuru sırasında yaşanacak teknik sorunlar için : yataygecis@kocaeli.edu.tr 

 Diğer soru ve sorunlarınız için   : ogrenci@kocaeli.edu.tr 

 

15) Kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklandıktan sonra duyurulara eklenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ogr.kocaeli.edu.tr/KOUBS/YTGOnkayit
mailto:yataygecis@kocaeli.edu.tr
mailto:ogrenci@kocaeli.edu.tr
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T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YURT İÇİNDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM 

KURUMLARINA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ 

 

 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran T.C. uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken; 

  

* Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca esas alınan 

sıralama kuruluşlarının (Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS 

Leiden Ranking) belirlediği dünya sıralamalarında “ilk 400 içerisinde yer alması” veya “2021-YKS’ ye girmesi ve geçmek istediği diploma programı 

için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının yurt içindeki diğer üniversitelerin eşdeğer diploma programlarının en düşük 

taban puanına eşit veya yüksek olması” veya “YKS puanlarına sahip olmadıkları durumlarda aşağıda yer alan Muadil Belgeler tablosunda 

sayılan belgelere sahip olunması” koşulları aranacaktır. 

 

 2021-2022 eğitim öğretim döneminden önce yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran ve daha sonraki yıllarda yapacakları yatay geçiş 

başvuruları değerlendirilirken;  

 

*Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca esas alınan 

sıralama kuruluşlarının (CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by 

Academic Performance (URAP)) belirlediği dünya sıralamalarında “ilk 500 içerisinde yer alması” veya “2020-YKS’ ye girmesi ve geçmek istediği 

diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının yurt içindeki diğer üniversitelerin eşdeğer diploma 

programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması” veya “YKS puanlarına sahip olmadıkları durumlarda aşağıda belirtilen 

muadil sayılan belgelere sahip olunması” koşulları aranacaktır. 

 

Muadil Belgeler  

 

SAT 1 En az 1000 puan   GCE A Level Sertifikası En az 2 dersten  

ACT En az 21 puan   Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) En az 28  

Abitur En az 4 puan   Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) En çok 2  

Fransız Bakaloryası Diploma notu en az 12   İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) En az 70 
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 YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA YÜKLENECEK BELGELER  

 

Aşağıda yer alan belgeler Başvuru Koşulları Madde 9 da belirtilen başvuru adresi bağlantısı üzerinden yüklenecektir. 
 

1) Öğrenci belgesi, 

 

2) ÖSYM Sınav Sonuç belgesinin İnternet çıktısı, 

 

3) ÖSYM Yerleştirme belgesinin İnternet çıktısı, 

 

4) Not belgesi (Transkript), (Türkçe eğitim yapan programlar için Türkçe, yabancı dilde eğitim yapan programlar için yabancı dilde olmalıdır. Çeviri 

yapılmış ise yeminli tercüman onaylı belgelerle başvuru yapılması gerekmektedir) 

 

5) Disiplin cezası almadıklarını gösterir belge (Bazı üniversitelerin vermiş olduğu öğrenci belgelerinde disiplin cezası bilgisi yer almaktadır ve geçerlidir), 

 

6) Öğrencinin geldiği Yükseköğretim Kurumunda tamamladığı yarıyıllara/yıllara ait bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve ders içerikleri (onaysız 

kabul edilmektedir), 

 

7) Kayıt dondurma yazısı veya transkriptinde/öğrenci belgesinde kayıt dondurma ibaresi (Kayıt donduran öğrenciler için), 

 

8) Yurtdışı yatay geçiş kontenjanlarına yapılan başvurularda; Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Yurtiçindekilere Yatay Geçiş Koşullarında aranan 

şartları sağlayan sonuç belgesi ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının 

herhangi birinde yer aldığına ilişkin belge. 

 

 

 

 KAYIT HAKKI KAZANILMASI DURUMUNDA YÜKLENECEK BELGELER 

1) Yatay geçişine herhangi bir engeli olmadığına dair belge, (Kayıtlı olduğu okulun Öğrenci İşleri Biriminden alacak)  

2) Kayıt Formu. 


