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“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 kurumlar arası yatay geçiş 

yoluyla yurt dışı Üniversitelerden 26 Temmuz 2021 – 01 Ağustos 2021 tarihleri arasında öğrenci 

başvuruları alınacaktır.  

 

1) Sakarya Üniversitesi diploma programlarına yurt dışı yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki 

ve eş değer diploma programlarından kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir. Yurt dışı 

yatay geçiş kontenjanı kurumlar arası yatay geçiş (yurt içi) kontenjanının yarısını geçemez.  

2) Yurt dışından başvuru yapacak öğrenciler kredi sistemine göre eğitim alıyorlar ise;  

a) III. yarıyıla başvuracak öğrenciler en az 60 Kredi/AKTS  

b) V. yarıyıla başvuracak öğrenci için en az 120 Kredi/AKTS ders almış ve başarmış olması 

gerekmektedir.  

3) Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların geçerliliği devam eden denklik belgesi 

olanların durumu, eşdeğer program olup olmadıkları açısından da değerlendirilir. Bölüm yatay 

geçiş / intibak komisyonu adayın kayıtlı olduğu diploma programının kendi bölümlerine eşdeğer 

olup olmadığına karar verir. Eşdeğer görülen diploma programından başvurular değerlendirmeye 

alınır.  

4) Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişlerde adayın öğrenim gördüğü 

diploma programına ÖSYM puanı veya eşdeğerliliği kabul edilen ve üniversitemiz web sayfasında 

ilan edilen ulusal / uluslararası sınav puanı ile kayıt olmuş olası gerekmektedir ve değerlendirme 

de bu puanı kullanılır.  

5) Yurt dışı yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, adayın puanının geçiş yapmak istediği 

programın gerektirdiği puan türünde olması gerekir. Farklı puanlar var ise programın gerektirdiği 

puan türü esas alınır. ÖSYM puanı ile yurt dışı yükseköğrenim kurumuna yerleşenler dışındaki 

adaylar için eşdeğerliliği kabul edilen ulusal / uluslararası sınav puanları kendi içindeki en yüksek 

puan üzerinden oranlanır. Başarı notu ise 100’lük sistemde değerlendirmeye alınır.  

6) ÖSYM dışında yurt dışı yükseköğrenim kurumlarına yerleşen adayların yurt dışı yatay geçiş 

başvurularının değerlendirilmesinde, Değerlendirmeye esas puan = [(Adayın ÖSYM eşdeğer 

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

Ortalaması * 0,40]  

7) ÖSYM aracılığıyla yurt dışı yükseköğrenim kurumuna yerleşen adayların yurt dışı yatay geçiş 

başvurularının değerlendirilmesinde, Değerlendirmeye esas puan = [(Adayın yerleştiği 

programdaki ÖSYM Puanı / Geçiş yapılmak istenilen programın ilgili yıldaki taban puanı) * 100 

* 0,60] + [Genel Not Ortalaması * 0,40] 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 

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. 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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8) Yurt dışı 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.  

 

9) Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan ülkemizdeki başarı sıralaması şartı aranan bir 

programa yatay geçiş yapılabilmesi için; (Bu madde 09/04/2021 Tarihinden önce kayıt olan öğrenciler için 

uygulanmayacaktır) 

a) (Ek:RG-9/4/2021-31449) Öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin 

Yükseköğretim Kurulunca esas alınan sıralama kuruluşlarının belirlediği dünya sıralamalarında ilk dört 

yüzlük dilim içerisinde yer alması ve bu Yönetmeliğin dönem/sınıf ve başarı şartlarını taşıması, 

b) (Ek:RG-9/4/2021-31449) İlk dört yüzlük dilim dışında kalan bir üniversitede kayıtlı olunması halinde; 

b-1) Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanların, her halükarda merkezi yerleştirme sınavına girmiş 

ve kayıt yılı itibarıyla başarı sıralaması şartı aranan programın ilgili puan türünde başarı sıralaması şartını 

sağlamış olması, 

b-2) Ortaöğretiminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayanların, kayıt oldukları diploma 

programının, hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılını başarıyla geçmiş olması, gerekir. 

 

 

KONTENJANLAR  

Kontenjanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 

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

 

GEREKLİ BELGELER:  

Tüm değerlendirmeler sisteme yüklenecek belgeler üzerinden yapılacağından, Belgelerin Orijinal 

Dili ve Türkçe Tercümeleri sisteme yüklenmelidir. Eksik olması durumunda başvurunuz 

reddedilecektir. 

1) Öğrenci Belgesi(Bu belgede öğrencinin okula hangi tarihte kayıt yaptırdığı ve halen kayıtlı 

öğrenci olduğu bilgisi mutlaka olmalıdır.(Türkçeye çevirisi) 

2) Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSS sonuç belgesinin barkotlu çıktısı, 

3) ÖSYM harici diğer sınavlar ile kayıt olan öğrencilerin için son 3 aylık tarihi içeren 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan tanınırlık belgesi, 

4) Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu 

derslerden aldığı notları gösteren resmi not durum belgesinin (Transkript) aslı ve Türkçe Tercümesi, 

5) Ayrılacağı yükseköğretim kurumunda tamamladığı dönemlere ait bütün dersleri gösterir öğretim 

(ders) planı/müfredatı ve Türkçe Tercümesi, 

6) Kayıt Dondurma işlemi yapan öğrenciler İçin Kayıt Dondurma Yazısı ve Türkçe Tercümesi, 

7) ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen öğrenciler için Sakarya Üniversitesi Yatay Geçiş 

Yönergesinin ekinde belirtilen Uluslararası Sınav ve bu sınavlar için belirlenen puanlarından birine 

sahip olmak (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın şartı), bu sınavlardan herhangi birinin belgesi. 

8) Yatay Geçiş Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 6. Bendi gereği Üniversite kontenjanı 

uygulanacaktır. 

9) Başarı Sıralaması şartı bulunan programlara başvuru yapacak adayların kayıtlı olduğu 

Üniversitenin Academic Ranking of World University, QS World University Rankings, Times 

Higher Education World University Rankings tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının 

herhangi birinde ilk 400'de olduğunu gösteren belge (internet çıktısı). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yoksis.yok.gov.tr/websitesi/kontenjan/yatayGecis.zul
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/159466
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/159466
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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 ve kayıt anında teslim edilen 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. 

 

Başvuru Tarihi (TIP FAKÜLTESİ HARİÇ) : 26 Temmuz 2021 – 01 Ağustos 2020 

Ön Kontrol Listesinin İlanı   : 07 Eylül 2021 

Sonuçların İnternet Sayfasında İlanı : 13 Eylül 2021 

İntibakların Yapılarak 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 Geçişleri 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. 

http://yatay.basvuru.sabis.sakarya.edu.tr/
mailto:yatay@sakarya.edu.tr
tip.sakarya.edu.tr/tr

