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2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

BAŞARIYA DAYALI (YURT İÇİ) YATAY GEÇİŞ 

BAŞVURULARI 
 

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 

Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik” ve “Sakarya Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin 

Yönerge”sine uygun olarak 2021-2022 öğretim yılı GÜZ yarıyılında kurumlararası yatay geçiş yoluyla 

26 Temmuz 2021 – 01 Ağustos 2021 tarihleri arasında öğrenci başvuruları alınacaktır.  

 

1) Başvuru sırasında öğrencinin aynı düzeyde bir diploma programına kayıtlı olması gerekir. 

2) Yabancı öğrenci statüsünde bir diploma programına yerleşen öğrenciler ile lisans tamamlama (DGS) 

öğrencileri yatay geçiş yapamazlar. 

3) Yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin kayıtlı bulunduğu diploma programında, 

tamamlamış olduğu dönemlere ait tüm dersleri almış ve başarmış olması zorunludur. 

4) 1 yıl hazırlık ve kayıt donduran öğrenciler yatay geçiş başvurusu yapabilir. Hazırlık okuyan veya 

kayıt donduran öğrenciler başvuru sırasında okullarından alacakları hazırlık okuduklarına dair 

belgeyi veya kayıt dondurma belgelerini mutlaka programa yüklemek zorundadır.(Not Durum 

Belgesinde ya da Öğrenci Belgesinde bu bilgiler bulunuyorsa ayrıca bir belge yüklenmesine gerek 

yoktur). 

5) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra 

yetenek sınavında da başarılı olmak ve Senato tarafından kabul edilmiş YGS taban puanı koşulunu 

taşımak. Özel yetenek sınavı, Sakarya Üniversitesi tarafından yapılır. Değerlendirme esnasında özel 

yetenek sınavı için telefonla bilgilendirileceğinden iletişim bilgilerinizin doğru olması 

gerekmektedir.  

6) İkinci öğretim diploma programlarına kayıtlı öğrenci başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk 

%10’una girerek bir üst sınıfa geçmesi halinde birinci öğretim diploma programlarına kontenjan 

dahilinde yatay geçiş yapabilir 

7) Kurumlararası ve uluslararası yatay geçişlerde öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu 

dönemlere ait Genel Not Ortalamasının (GNO) 100 üzerinden 76,66 veya 4 üzerinden 3,00 olması 

gerekir.  

8) Değerlendirmeye esas puan =[(Adayın yerleştiği programdaki Merkezi Yerleştirme Puanı / Geçiş 

yapılmak istenilen programın ilgili yıldaki taban puanı) * 100 * 0,60] + [Genel Not Ortalaması * 

0,40] 

9) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarında yatay geçişe esas alınan değerlendirme 

puanı aşağıdaki formülle hesaplanır: 

  Değerlendirme esas puan = [(Adayın yerleştiği programdaki Merkezi Yerleştirme Puanı / Geçiş 

yapılmak istenilen programın ilgili yıldaki taban puanı)   * 100 * 0,30] + [Genel Not Ortalaması * 

0,30] + [Yetenek Sınavı puanı * 100 * 0,40] 

10) Değerlendirme sonucunda kontenjan kadar asil ve asil aday sayısı kadar yedek ilan edilir ve asillerden 

kayıt olmayan adayların yerine yedek listedeki adaylar sırasıyla çağırılır. Kontenjan boş kalsa bile 

yedeklerden sonra çağrı yapılmaz. 

 

DİKKAT 

Üniversitemiz Lisans-Önlisans Eğitim ve Sınav Yönetmeliğine göre lisans öğrencileri 5. Yarıyıl 

(3. Sınıftan) ders alınabilmesi için öğrencilerin ilk 4 yarıyıldaki bütün derslerini almış olması, 

Devamsız (DZ) dersi bulunmaması ve en az 1,80 Genel Not Ortalamaya sahip olmaları 

gerekmektedir. 2021-22 Güz başvurularında 5. Yarıyıla (3. Sınıfa) gelecek öğrenciler bu 

kuraldan etkilenmeyeceklerdir ancak 3. Yarıyıla (2. Sınıf) Yatay Geçiş başvurusunda 

bulunacak adayların yapılacak ders sayma işlemlerinden sonra alt sınıflardan dersler alması 

durumu oluşacağını ve 5. yarıyıla geldiklerinde bu kurala tabi olacaklarını göz önünde 

bulundurmaları önem arz etmektedir. 
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KONTENJANLAR  

Kontenjanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 

https://yoksis.yok.gov.tr/websitesi/kontenjan/yatayGecis.zul adresinde ilan edilecektir. 

 

GEREKLİ BELGELER: (Tüm değerlendirme işlemleri sisteme yüklenen belgeler üzerinden 

yapılacağından belgelerin eksiksiz olması önem arz etmektedir.) 

1) Öğrenci belgesi.(E-Devlet çıktısı olabilir) 

2) Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden 

aldığı notları gösteren resmi not durum belgesinin (Transkript) ASLI. (Üniversitelerin 

öğrencilerine sağladığı Öğrenci Bilgi Sitemlerinin ekran görüntüleri ya da çıktıları kabul 

edilmeyecektir.)(Güncel olması şartıyla e-Devlet çıktısı olabilir) 

3) Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda tamamladığı dönemlere ait bütün 

dersleri gösterir öğretim (ders) planı. (Onaylı olmak zorunda değil) 

4) Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösterir barkotlu YKS/ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi 

(İnternet çıktısı)  

5) Barkotlu YKS/ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi (tüm puan türlerinizin olduğu belge). 

6) İkinci öğretimden, birinci öğretime yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin, ayrılacağı 

yükseköğretim kurumundan alacağı, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Güz veya Bahar yarıyılında 

her hangi birinde veya ikisinde de yapılan başarı oranı sıralamasında ilk %10 arasına girdiğine dair 

resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi.  

7) Disiplin cezası almadığına ilişkin resmi belge. (Öğrenci Belgesi ya da Transkripte belirtiliyorsa ayrıca 

bir belgeye gerek yok)  

8) Hazırlık okuduğuna dair belge (Hazırlık sınıfında eğitim gören öğrenciler için) (Transkripte belirtiliyorsa 

ayrıca bir belgeye gerek yok) 

9) Kayıt dondurduğuna dair belge (Kayıt donduran öğrenciler için) (Transkripte belirtiliyorsa ayrıca bir 

belgeye gerek yok) 

10) Üniversitesinden temin edeceği YATAY GEÇİŞ YAPMASINDA BİR SAKINCA YOKTUR ifadesi 

bulunan belge (Başvuru için zorunlu olmayıp kayıtta istenecektir) 

 

BAŞVURU:  

 Başvurular 26 Temmuz 2021 - 01 Ağustos 2021 tarihleri arasında 

yatay.basvuru.sabis.sakarya.edu.tr adresinden online (İnternet üzerinden) yapılacaktır. 

 İstenilen belgeler başvuru sistemine JPEG veya PDF olarak yüklenecek ve asıl belgeler 

istenildiğinde teslim edilecektir. 

 Başvuru esnasında sisteme yüklenen, kayıt anında teslim edilen ve ayrılınan Üniversiteden 

gönderilen belgeler arasında tutarsızlık tespit edilmesi halinde adayın kaydı iptal edilerek hakkında hukuki 

süreç başlatılacaktır. 

 Başvuru esnasında istenilen bilgiler eksiksiz ve doğru girilmelidir. 

 Başvurusu tamamlanan öğrenci başvuru çıktısını almak zorundadır. 

 Başvurusunu yapıp son hal veren öğrenci başvuru sistemine tekrar giriş yapamayacağından, son 

hal vermeden önce dikkatli olunuz. Herhangi bir hata durumunda ilgili sorunlarınızı yatay@sakarya.edu.tr 

adresine bildirebilirsiniz. 

 Değerlendirme esnasında oluşabilecek sorunlar başvuru esnasında belirttiğiniz elektronik posta 

adresinize iletileceğinden postanızın aralıklı olarak kontrol edilmesi önerilmektedir. Güncelle aktif 

kullandığınız diye  

 

 

 

https://yoksis.yok.gov.tr/websitesi/kontenjan/yatayGecis.zul
http://yatay.basvuru.sabis.sakarya.edu.tr/
mailto:yatay@sakarya.edu.tr
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Başvuru Tarihi (TIP FAKÜLTESİ HARİÇ) : 26 Temmuz 2021 – 01 Ağustos 2021 

Ön Kontrol Listesinin İlanı   : 07 Eylül 2021 

Sonuçların İnternet Sayfasında İlanı : 13 Eylül 2021 

İntibakların Yapılması ve Sisteme İşlenmesi:  14  – 24 Eylül 2021 

Asil Kazananların Kaydı   : 27 - 28 Eylül 2021 (28 Eylül Saat 16:00 son) 

1.Grup Yedek İlanı    : 28 Eylül 2021 Saat 17:00 

1.Grup Yedek Kaydı   : 29 - 30 Eylül 2021(30 Eylül Saat 16:00 son) 

2.Grup Yedek İlanı    : 30 Eylül 2021 Saat 17:00 

2.Grup Yedek Kaydı    : 01 -02 Ekim 2021 

Feragat İçin Son Tarih    : 15 Ekim 2021 

Tüm Yatay Geçişler İçin Kurumlara Yazıların Yazılması: 18 – 22 Ekim 2021 

 

Başvuru Tarihi (TIP FAKÜLTESİ )                  : 26 Temmuz 2021 – 01 Ağustos 2021 

Ön Kontrol Listesinin İlanı                         : 09 Ağustos 2021 

Sonuçların İnternet Sayfasında İlanı         : 13 Ağustos 2021 

 Asil Kazananların Kaydı                            : 16-17 Ağustos 2021 

1.Grup Yedek İlanı                                      : 18 Ağustos 2021 

1.Grup Yedek Kaydı                                   : 19-20 Ağustos 2021 

2.Grup Yedek İlanı                                      : 21 Ağustos 2021 

2.Grup Yedek Kaydı                                   : 23-24 Ağustos 2021 

Tıp Fakültesinin kayıt işlemleri Fakülte tarafından yapılacağından başvurudan sonraki süreçlerin fakülte 

web sayfasından (tip.sakarya.edu.tr/tr)  takip edilmesi gerekmektedir. 

 

tip.sakarya.edu.tr/tr

