
 

 

SİNOP ÜNİVERSİTESİ 

2020-2021 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA  

(Ek Madde 1) YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ VE DUYURUSU 

  

BAŞVURULAR : 

a) Başvurular http://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx internet adresi üzerinden ve 
ilan edilen süre içerisinde yapılacaktır.  

b) ÖSYM sonuç belgesi başvuru sırasında “JPEG” veya “PDF” formatında başvuru sayfasına 
yüklenecektir. 

c) Başvuru esnasında yanlış bilgi/belge teslim edilmesinden Üniversitemiz sorumluluk kabul 
etmeyecektir. 

d) Online başvuru dışında posta ile ve/veya yüz yüze başvuru alınmayacaktır. 

e) Öğrenci kontenjanı, Üniversitemizin her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı 

için 90'ı geçmemek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında yer alan öğrenci 

kontenjanının %30'u kadar belirlenir. 
 
 

BAŞVURU TARİHLERİ    :  01-29 Ağustos 2020 

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI (ASIL-YEDEK) :  10 Eylül 2020 

ASIL KAZANANLARIN KAYIT TARİHİ  :  10-14 Eylül 2020 

YEDEK KAZANANLARIN ÇAĞIRILMASI         :  14 Eylül 2020 

YEDEK KAZANANLARIN KAYIT TARİHİ         :  15 Eylül 2020 

  

KAYITLAR VE KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER: 

Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler yerleştirildikleri yükseköğretim programının 
bulunduğu Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne ilan edilen tarihler arasında bizzat ya da 
noter kanalıyla vekil tayin ettikleri kişiler vasıtasıyla başvurabilirler. İlan edilen tarihler arasında kayıt 
yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder. Kayıt için istenen belgeler şunlardır: 

 

1. Online doldurulan Başvuru Formu’nun Islak imzalı nüshası, 
2. ÖSYM sonuç belgesinin örneği, 
3. Öğrenci belgesi (onaylı), 
4. Transkript (onaylı), 
5. Ders müfredatı ve içerikleri (Kurumsal internet sitesinde yayınlanıyor ise adresi),    
6. Disiplin cezası alıp almadığına dair belge (onaylı). 
7. Geldiği yükseköğretim kurumundan alacakları yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair 

belge. 
 

AÇIKLAMALAR              : 
 

24/10/2010 tarihli ve 28772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift 
Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin” Merkezi 
yerleştirme puanıyla yatay geçiş başlıklı Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz 
ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin Usul ve 
esaslara erişmek için linke tıklayınız… 

 

http://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx
https://www.yok.gov.tr/ogrenci/guz-ve-bahar-donemi-ek-madde-1-uygulama-ilkeleri
https://www.yok.gov.tr/ogrenci/guz-ve-bahar-donemi-ek-madde-1-uygulama-ilkeleri

