
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ 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 öğretim yılı Güz 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.  

MERKEZİ YATAY GEÇİŞ ESASLARI

1. Öğrencinin kayıt olduğu yılki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının
girdiği yıldaki taban puanına yüksek olması şartı ile başvuru yapabilir.

2. Her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı o yıl ki ÖSYS Klavuzunda belirtilen
kontenjanın %10’na kadar kontenjan açılabilir.

3. Öğrenciler Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir. (Daha önce Merkezi
Yerleştirme Puanına göre yatay geçiş yapmışsa başvuru yapamaz.)

4. Başvuru sayısı belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda başvuran en yüksek ÖSYS puanlı
adaydan başlayarak kontenjan kadar adayın kaydı yapılacaktır.

5. DGS ile yerleşen öğrencilerin sadece yerleştikleri yıldaki DGS Klavuzunda öğrencinin önlisans
alanı ile tercih edebileceği programlar arasında DGS puanı göz önünde bulundurularak başvurusu
alınacaktır.

6. M.T.O.K. Programlarında okuyan öğrenciler Yükseköğretim kurumuna kayıt oldukları yılki ÖSYS
Klavuzunda yer alan tercih edebilecekleri ve yerleşebilecekleri M.T.O.K. programlarına başvuru
yapabilirler.

7. Sınavsız Geçişten yararlanarak bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenciler yerleşme
önceliklerinde oluşan taban puanlar ile OSYS puanlarının ÖSYM Başkanlığı tarafından yayınlanan
klavuzlar dikkate alınarak başvurabileceklerdir.

8. Özel yetenek sınavı ile bir Yükseköğretim Kurumuna kayıt olan öğrenciler Merkezi Yerleştirme
Puanı ile Yatay Geçiş başvurusunda bulunabilir.

9. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş
başvurusunda bulunulamaz.

10-2015-2016 Eğitim öğretim yılı ve öncesi herhangi bir üniversiteye yerleşen öğrenciler başvuru
yapabilir.(2016 ÖSYM yerleştirmesi ile herhangi bir üniversiteye yerleşen öğrenciler başvuru
yapamaz)



BAŞVURU:  

Başvuru şekli ilerleyen tarihlerde www.ogrisl.sakarya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

GEREKLİ BELGELER: *  

1.Başvuru Formu tıklayınız.

2.Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda tamamladığı dönemlere ait bütün dersleri 
gösterir öğretim planı/müfredatı ve onaylı ders içerikleri

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

4.Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösterir ÖSYS Sonuç Belgesi ve LYS 
Sonuç(Yerleştirilmeden önce ÖSYM nin açıkladığı ve tüm puan türlerinizin ifade edildiği Puan 
kartınız)(İnternet çıktısı) 

 Önlisans Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında Ağırlıklı 
Ortaöğretim Başarı Puanını (AOBP) gösterir Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)  

5.Öğrencinin, devlet hizmetinde bulunan anne veya babasının Sakarya'daki bir göreve tayini durumu
varsa, bunu kanıtlayan resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi ile öğrencinin nüfus
cüzdanının resmi onaylı fotokopisi.

6.Disiplin cezası almadığına ilişkin belge

7.Öğrenci Belgesi

8. Eğitim görmekte olduğunuz üniversiteden alınacak “Daha Önce Merkezi Yerleştirme
Puanına göre yatay geçiş yapmadığınıza”  dair yazı (Öğrenci belgesinde Kayıt Türü
(Bilgisi) var ise bu yazıya gerek bulunmamaktadır. 

9.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ: 

Başvuru Tarihi  : 08 Ağustos 2016- 12 Ağustos 2016 

Sonuçların İnternet Sayfasında İlanı : 08 Eylül 2016  

Asil Kazananların Kaydı : 19 Eylül 2016-20 Eylül 2016 

1.Grup Yedek İlanı : 21 Eylül 2016 

1.Grup Yedek Kaydı : 22 Eylül-23 Eylül 

2.Grup Yedek İlanı : 26 Eylül 2016 

2.Grup Yedek Kaydı : 27 Eylül-28 Eylül 2016 

http://ogrisl.sakarya.edu.tr/sites/ogrisl.sakarya.edu.tr/file/Ek_Madde_1_Basvuru_Formu.pdf

