
• BAŞVURU, DEĞERLENDİRME ve KAYIT TAKVİMİ

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ön lisans programlarına kurumlar arası başarıya dayalı 
yatay geçiş (AGNO) yolu ile alınacak öğrenci yatay geçiş başvuru, değerlendirme ve kayıt takvimi 
aşağıdadır.

Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Sonuç Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi

Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş İlan Tarihi Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş

16.01.2023 26.01.2023 27.01.2023 01.02.2023 02.02.2023 07.02.2023 10.02.2023 13.02.2023 14.02.2023

Başvurular http://ogr.kocaeli.edu.tr/KOUBS/YTGOnkayit adresi üzerinden online olarak sisteme istenilen 
evrakı yüklemek suretiyle yapılacaktır.
İstenilen belgelerin başvuru tarihleri içerisinde sisteme yüklenmesi adayların sorumluluğundadır.
E-posta, kargo, posta, kurye vb. yollarla belge gönderileri ile şahsen müracaat yoluyla başvuru kabul 
edilmeyecektir. 
Belirtilen tarihler arasında başvurusunu tamamlamayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.
Başvuru sonuçları başvuru ekranlarında ve ilgili akademik birimin internet sayfasında ilan edilecektir.
Başvuru Ekran Adresi: http://ogr.kocaeli.edu.tr/KOUBS/YTGOnkayit 
BAŞVURU, YERLEŞTİRME VE KAYIT SÜRECİNDE SAHTE, EKSİK VE YANLIŞ BİLGİ VE 
BELGE SUNANLARIN KESİN KAYITLARI YAPILMIŞ OLSA BİLE YAPILAN İŞLEMLERİ 
İPTAL EDİLİR.

• KURUMLAR ARASI BAŞARIYA DAYALI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU 
KOŞULLARI;

1) Başvuru yapan öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde (önlisans-önlisans) 
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. Kayıt dondurma 

haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybı olmaması gerekir.
5) Öğrenci geldiği Yükseköğretim Kurumu/Bölümü/Programında tamamlamış olduğu aktif 

dönemin/yarıyılın bir sonraki dönemi/yarıyılı yani 1. sınıf 2. dönem/yarıyıl için açılmış olan kontenjana 

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


başvurabilir. Bu kapsamda yatay geçiş kayıt hakkı kazanan öğrencilerin intibakları 1. sınıf 2. 
döneme/yarıyıla yapılır.

6) İkinci öğretim diploma programlarına kayıtlı öğrenci başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilgili 
dönem/yarıyıl ilk %10' una girerek bir sonraki döneme/yarıyıla geçmesi halinde, birinci öğretim diploma 
programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilir.

7) 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. Puanların eşitliği durumunda, öncelik, merkezi yerleştirme puanı yüksek olan 
öğrenciye verilir. Merkezi yerleştirme puanının da eşit olduğu durumlarda, yaşı küçük olan adaya öncelik 
verilir. 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.

8) Açık veya uzaktan öğretimden diğer örgün ve uzaktan öğretim eşdeğer diploma programlarına yatay 
geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim eşdeğer diploma programlarına geçiş 
yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 
üzerinden 80 veya üzeri olması gerekir.

9) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından uzaktan öğretim veren eşdeğer diploma 
programlarına yatay geçiş yapılabilir.

10) Sınavsız ikinci üniversite kapsamında açık öğretim programlarına kayıt olan öğrenciler 
“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana 
dal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri 
uyarınca yatay geçiş yapamayacaklarından başvuruda bulunamazlar. 04.03.2020 Tarihli YÖK 
Toplantısı, 09.03.2020 tarih ve 16063 sayılı YÖK yazısı.

11) Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asil ve yedek aday belirlenir. Sonuçlar başvuru 
ekranlarından ve aynı zamanda ilgili akademik birim web sayfasında ilan edilir.

12) Başvuru değerlendirme sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanından sonraki ilk 2 (iki) iş günü içerisinde 
mesai saatlerinde, ilgili bölüm/program başkanlıklarına yapılır.

13) Başvuru Adresi: http://ogr.kocaeli.edu.tr/KOUBS/YTGOnkayit  (Başvuru sistemi kullanım kılavuzu)
14) E-posta, kargo, posta, kurye vb. yollarla belge gönderileri ile şahsen müracaat yoluyla başvuru kabul 

edilmemektedir.
15) Eksik evrak yükleyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
16) Senato Kararı gereği, Bahar Yarıyılında Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile Yatay Geçiş 

Başvurusu alınmayacaktır.
17)  Başvuru sırasında yaşanacak teknik sorunlar için : yataygecis@kocaeli.edu.tr

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

http://ogr.kocaeli.edu.tr/KOUBS/YTGOnkayit
mailto:yataygecis@kocaeli.edu.tr
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• YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA YÜKLENECEK BELGELER 

1) Öğrenci belgesi, 
(Onaylı/e-imzalı/e-devlet üzerinden alınan ve doğrulanabilir belgeler kabul edilmektedir.)
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/transkript 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) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan bölümlere/programlara başvuran öğrenciler için 

Yabancı Dil Hazırlık veya Yeterlik belgesi,
(Bazı üniversitelerin vermiş olduğu transkriptlerde “yabancı dil hazırlık okumuştur”, “başarılıdır” veya “muaftır” ibaresi yer 
almaktadır ve geçerlidir.)
8) Kayıt dondurma yazısı veya transkriptinde/öğrenci belgesinde kayıt dondurma ibaresi, 
(Kayıt donduran öğrenciler için)
9) I. Öğretim kontenjanına başvuru yapacak olan II. öğretim öğrencileri için %10’a girdiklerine dair belge,

 

• KAYIT HAKKI KAZANILMASI HALİNDE, KAYIT İÇİN BAŞVURU 
SİSTEMİ EKRANI ÜZERİNDEN YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1) Yatay geçişine herhangi bir engeli olmadığına dair belge, (Kayıtlı olduğu okulun Öğrenci işleri 
biriminden alacak) (İlişik Kesme belgesi)

2) Kayıt Formu.



KOÜ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 

KURUMLAR ARASI BAŞARIYA DAYALI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 

ÖSYM KOD Meslek Yüksek Okulu / Programlar 
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  Gölcük Meslek Yüksekokulu         

106950618 Dış Ticaret 2 TYT 3 0 

106970667 Dış Ticaret (İÖ) 2 TYT 3 0 

106950627 Makine 2 TYT 3 0 

106951413 Otomotiv Teknolojisi 2 TYT 4 0 

106971311 Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 2 TYT 4 0 

 


