
7417 Sayılı Kanun (Öğrenci Affı) Kapsamında Yatay Geçiş İşlemleri 
 

7417 Sayılı Kanunun 35’inci Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 83’üncü Maddesinde “Bu 

maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS 

puanı giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu 

programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecektir. Bu kapsamda farklı bir diploma programından yatay 

geçişle kabul edilecek öğrenci sayıları, ilgili programa kayıtlı öğrenci sayısı ve üniversitenin fiziki koşulları dikkate 

alınmak suretiyle belirlenir. Buna ilişkin usul ve esaslar yükseköğretim kurumları senatolarınca 

belirlenir.” hükmünün uygulanmasında aşağıdaki ilkeler uygulanacaktır. 

  

 Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için öncelikle ilişiğinin kesildiği üniversiteye 7417 sayılı 

kanunla düzenlenen “öğrenci affından” yararlanıp kayıt yaptırarak öğrencilik hakkı elde etmiş olması 

gerekmektedir. 

 Öğrencilik hakkı elde edenlerin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için kayıtlı olduğu üniversitede 

2022-2023 eğitim öğretim yılı için eğitimlerine başlamamış (ders kaydı yapmamış) olmalıdır. 

 Söz konusu yatay geçiş işlemleri yalnızca 2022-2023 eğitim-öğretim yılında yapılacaktır.  

 Taban puan şartını sağlamayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

 Öğrencinin geçmek istediği programın üniversiteye giriş yılı itibariyle öğrenci almaması durumunda 

bu programa başvurusu kabul edilmeyecektir.  

 Dikey Geçiş ile yerleşen öğrencilerin ise ilgili yıldaki DGS puanı ve DGS Kılavuzlarında tanımlanan 

önlisans alanı dikkate alınacaktır. 

 Önceki yıllarda öğrenci almış ancak daha sonra öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan ve eğitim 

öğretimin devam etmediği programlara yatay geçiş başvurusu kabul edilmeyecektir. 

 Lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerden ilişiğinin kesildiği yükseköğretim kurumuna 

başvurarak öğrencilik hakkı kazananların, “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin öngördüğü 

şartlar çerçevesinde yatay geçiş yapabileceklerdir. 

 Kayıt hakkı kazananların kesin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Enstitüler, Tıp Fakültesi, 

Diş Hekimliği ve ilçelerdeki birimlerin kayıtları ilgili birimlerce) tarafından yapılacaktır. 

 Farklı programdan yatay geçişlerde Önlisans ve Lisans programları için 2022 yılı YKS kılavuzunda yer 

alan kontenjanların %30’u kadar yatay geçiş kontenjanı ayrılmıştır. 

 Lisansüstü programlar için Enstitü YKK ile belirlenen kontenjan kadar yatay geçiş kontenjanı 

ayrılacaktır. 



 9 Eylül 2022 tarihine kadar bu kapsamda üniversitemiz ilan edilmiş programlarına yatay geçiş 

başvurusu yapmış ve başvurusu kabul edilmiş olan öğrenciler eğitimlerine 2022-2023 güz yarıyılında 

başlayabileceklerdir. 

 Bu tarihten sonra başvuru yapan ve kontenjan durumuna göre başvurusu kabul edilen öğrenciler ise 

eğitimlerine 2022-2023 bahar yarıyılında başlayabileceklerdir. 

 

BAŞVURU TAKVİMİ 

 Güz Dönemi: 

  Son başvuru tarihi: 9 Eylül 2022  

  Sonuç İlanı: 14 Eylül 2022 

  Kayıt: 15-16 Eylül 2022 

 Bahar Dönemi: 

  Son başvuru tarihi: 30 Aralık 2022  

  Sonuç İlanı: 4 Ocak 2023 

  Kayıt: 5-6 Ocak 2023 

BAŞVURU YERİ 

Başvuru belgeleri ile birlikte yatay geçiş yapılmak istenen akademik birime bizzat veya vekâletname 

ile müracaat edilmesi gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

BAŞVURU BELGELERİ 

 Dilekçe 

 7417 sayılı kanunun 35. maddesi ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 83. maddesi kapsamından 

yararlanarak ilişiği kesildiği Üniversitede yeniden öğrenciliğe kayıt yaptırdığına dair belge (Öğrenci 

Belgesi), 

 Üniversiteye ilk kayıt kayıt hakkı kazandığı yıla ait ÖSYS, DGS, ALES, ÜDS, KPDS vb. Sınav Sonuç Belgesi, 

 Eski öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu derslere ait yeni tarihli transkript, 
 

KONTENJANLAR 

 Önlisans ve Lisans programlarında aynı programa yatay geçiş başvurularında kontenjan sınırlaması 

bulunmamaktadır. Öğrencinin geçiş yapabileceği sınıfta öğrencisi bulunan programlara başvuru 

yapılabilecektir. Lisansüstü programlar için aşağıda ilan edilen kontenjanlar esas alınacaktır. 

 Farklı programdan yatay geçişlerde öğrenciler 1. Sınıftan (zorunlu hazırlığı olan programlarda hazırlık 

sınıfından) eğitimlerine başlayacaklardır. Bu durumdaki yatay geçişlerde aşağıdaki listede bulunan 

programlara başvuru yapılabilecektir. 

Programlar 

https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/formlar_234/dosya_icerik/8727496/formlar_20220818091616.doc
https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/formlar_234/dosya_icerik/8727496/formlar_20220818091616.doc
https://ogr.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_10307/yatay_gecis_185/html_icerik/files/7417%20%C3%B6%C4%9Frenci%20kabul%20edecek%20programlar.pdf


 

 Lisansüstü için aşağıdaki tabloya göre başvuru yapılabilecektir. 

 

 
 

Enstitü Adı Anabilim Dalı Bilim Dalı
Yüksek Lisans 

Kontenjan

Tezsiz Yüksek 

Lisans Kontenjan

Doktora 

Kontenja

n

Bilgisayar Mühendisliği 2 2

Maliye 10 5

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi 4 0

Temel Eğitim Sınıf Eğitimi 5 0

İş Sağlığı ve Güvenliği 2 2 0

Tarih 5 1

Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2 0

Temel İslam Bilimleri 15 0

Hadis 5 0

Tefsir 5 0
İslam Hukuku 2 0

Türk Dili ve Ebebiyatı 4 0

İktisat 1 1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 2 0

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 1 0

Özel Eğitim 10 0

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1 0

Fizik 5 3

İslam Tarihi ve Sanatları 5 0

Su Ürünleri 3 0

Gıda Mühendisliği 5 3

Harita Mühendisliği 3 0

İnşaat Mühendisliği (Alan Dışı) 3 0

Kimya 10 5

Zootekni 6 0

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Temel İslam Bilimleri

Harita Mühendisliği

Yatay Geçiş Kontenjan Önerisi (Af Kanunu kapsamında)


