
 
 

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 
EK MADDE-1 UYARINCA 

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ 
BAŞVURULARI 

 
Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına 
İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve 
bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin 
usul ve esaslar 08/01/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 
görüşülmüş ve adı geçen yönetmeliğin Ek Madde 1'i dikkate alınarak, daha önce 
konuya ilişkin alınan Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararları yürürlükten kaldırılarak, 
bu tarihten sonra Ek Madde 1 uyarınca; 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı BAHAR 
yarıyılında Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) yatay geçiş yoluyla öğrenci 
kabul edilecektir. 
Başvuru şekli, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve değerlendirme takvimi ve 
başvuru koşulları aşağıda gösterilmiştir. 

 
ESASLAR: 
1.Öğrencinin kayıt olduğu yılki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma 
programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması şartı ile başvuru 
yapabilir. 
2. Başvuru sayısı belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda başvuran en 
yüksek ÖSYS puanlı adaydan başlayarak kontenjan kadar adayın kaydı yapılacaktır. 
3. DGS ile yerleşen öğrencilerin sadece yerleştikleri yıldaki DGS Kılavuzunda 
öğrencinin önlisans alanı ile tercih edebileceği programlar arasında DGS puanı göz 
önünde bulundurularak başvurusu alınacaktır. 
4. M.T.O.K. Programlarında okuyan öğrenciler Yükseköğretim kurumuna kayıt 
oldukları yılki ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecekleri ve yerleşebilecekleri 
M.T.O.K. programlarına başvuru yapabilirler. 
5. Sınavsız Geçişten yararlanarak bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenciler 
yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile OSYS puanlarının  ÖSYM 
Başkanlığı tarafından yayınlanan kılavuzlar dikkate alınarak başvurabileceklerdir. 
6. Özel yetenek sınavı ile bir Yükseköğretim Kurumuna kayıt olan öğrenciler Merkezi 
Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş başvurusunda bulunabilir. 
7. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara Merkezi Yerleştirme Puanı ile 
Yatay Geçiş başvurusunda bulunulamaz. 
10.Askeri Yükseköğretim Kurumlarında eğitim görmekte olan öğrenciler başvuru 
yapamazlar. 
8. Öğrencinin başvuru yaptığı bölümün yerleştiği yıl ÖSYS Kılavuzunda program ile 
ilgili özel koşul bulunması durumunda başvuran öğrenciler bu koşulları sağlamak 
durumundadır. 
9. Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda 
programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu 
koşulları sağlamaları gerektiğine 
10. Öğrencinin Yükseköğretim Kurumuna kayıt olduğu yıl, yatay geçiş için 
başvuracağı bölüme öğrenci alınmamış ise başvuru alınamaz. 



11. Öğretim Dili tamamen yada kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara 
müracaat eden adayların yabancı dil şartını sağlamaları gereklidir. 
12. Ek 1. Maddesi (Merkezi Yerleştirme Puanı) ile yatay geçiş sadece bir defaya 
mahsus yapılabilir. Bu madde ile yatay geçiş yapan öğrenci daha sonraki başvuru 
döneminde geldiği yükseköğretim kurumuna dönüş yapabilir.(Başka bir 
Yükseköğretim kurumuna geçemez.) 
13. Yurtdışı üniversitelerinden Bahar yarıyılı için başvuru yapamazlar. 
14. Belirlenen  kontenjanın  %7  si  LYS  yerleştirmelerine,  %3’ü  DGS  ve  diğer 
yerleştirmelere ayrılmıştır. 
15. En fazla 4 tercih yapılabilir. 

 
Üniversitemize geri dönmek isteyen Öğrenciler İçin İstenilen Belgeler 
Üniversitemiz öğrencisi iken Merkezi Yerleştirme Puanına Göre yatay geçiş ile başka 
üniversiteye  yatay  geçiş  yapmış  olup  geri  dönmek  isteyen  öğrenciler  aşağıda 
belirtilen belgeleri şahsen veya posta ile Sakarya Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi 
Başkanlığı Serdivan/SAKARYA adresine iletmesi gerekmektedir. 

 
1. Öğrenci Belgesi 
2. ÖSYM Sonuç belgesi 
3. ÖSYM yerleştirme belgesi 
4. Nüfuz cüzdan fotokopisi. 
5. Başvuru dilekçesi (tıklayı n ı z) 

 
BAŞVURU: 

 
Ön kayıtlar, 19 Aralık - 21 Aralık 2016 tarihleri arasında 
http://yatay.basvuru.sabis.sakarya.edu.tr/ adresinden online olarak yapılacaktır. 
2016-2017 öğretim yılı Bahar yarıyılında Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) 
yatay geçiş yoluyla kabul edilecek programlara başvuru işlemleri başvuru tarihleri 
içerisinde internet üzerinden online olarak yapılacaktır. 

 
• Kontenjanlara başvurular sadece online olarak yapılacak olup, online 

başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul 
edilecektir. Başvuru Sırasında evrak teslim edilmeyecektir. 

• Belirtilen tarihler arasında başvurusunu yapmayan adaylar herhangi bir hak 
talep edemez. 

• Başvuru sonuçları www.ogrisl.sakarya.edu.tr  ilan edilecektir. 
 
BAŞVURU  İÇİN  GEREKLİ  BELGELER  (Online  Başvuru  Sistemine  Yükleme 
Yapılacaktır.) 

 
1.) Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösterir ÖSYS Sonuç Belgesi 
2.) LYS Sonuç (Yerleştirilmeden önce ÖSYM nin açıkladığı ve tüm puan türlerinizin 
ifade edildiği Puan kartınız)(İnternet çıktısı) 
3.) Önlisans Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında 
Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanını (AOBP) gösterir Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı) 
4.) Nüfuz cüzdan fotokopisi 
5.) Öğrenci Belgesi 

http://ogrisl.sakarya.edu.tr/sites/ogrisl.sakarya.edu.tr/file/EK_MADDE-1_KAPSAMINDA_UNIVERSITEMIZE_DONUS_DILEKCESI.pdf
http://yatay.basvuru.sabis.sakarya.edu.tr/
http://www.ogrisl.sakarya.edu.tr/


BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ: 
Başvuru Tarihi : 19 Aralık-21 Aralık  2016 
Sonuçların İnternet Sayfasında İlanı : 11 Ocak 2017 
Asil Kayıt : 16 Ocak-17 Ocak 2017 
Yedek Kayıt : 19 Ocak-20 Ocak 2017 

 
 
 
 
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1. Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca 
alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve onaylı ders içerikleri 

2. Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün 
dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi lisans öğrenim 
belgesinin(Transkript) aslı veya resmi onaylı fotokopisi 

3. Kayıtlı olduğu programa yerleştiği ilgili yıldaki bütün puan türlerinde alınan 
yerleştirme puanı ve başarı sıralarını gösterir ayrıntılı ÖSYS Sonuç Belgesi 
(İnternet çıktısı) 

4. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge 
5. Öğrenci Belgesi 
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

 

 
 
Soru ve Sorunlarınızı akina@sakarya.edu.tr adresine iletebilirsiniz. 

mailto:akina@sakarya.edu.tr

	2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
	ESASLAR:
	BAŞVURU:
	BAŞVURU  İÇİN  GEREKLİ  BELGELER  (Online  Başvuru  Sistemine  Yükleme Yapılacaktır.)
	BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ:
	KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

