
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI  

BAŞARIYA DAYALI YATAY GEÇİŞ  

BAŞVURULARI 

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması 
Esaslarına İlişkin Yönetmelik” “Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve 
Sakarya Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin 
Yönerge ”sine uygun olarak 2019-2020 öğretim yılı GÜZ yarıyılında kurum içi ve 
kurumlararası yatay geçiş yoluyla 08 Temmuz 2019- 14 Temmuz 2019 tarihleri arasında 
öğrenci başvuruları alınacaktır.  

Başvuru koşulları, başvuru için gerekli belgeler, ayrılan kontenjanlar, başvuru şekli 
ve değerlendirme takvimi aşağıda gösterilmiştir. 

Yatay geçiş ile ilgili soru ve sorunlarınızı aşağıdaki elektronik posta adresine 
bildirebilirsiniz. mgok@subu.edu.tr 

KONTENJANLAR  

Kontenjanlar ilerleyen tarihlerde https://www.subu.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir. 

BAŞVURU:  

Başvurular 8-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında   https://yataybasvuru.sabis.subu.edu.tr/ 
adresinden online (İnternet üzerinden) yapılacaktır. 

İstenilen belgeler başvuru sistemine Jpeg veya Pdf olarak yüklenecek ve asıl belgeler 
kayıt hakkı kazanıldığında kayıt esnasında teslim edilecektir. 

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 
yapamayacaktır. Herhangi bir değişiklik durumunda ilgili sorunlarınızı 
mgok@subu.edu.tr Gmail adresine bildirebilirsiniz. 

Değerlendirme esnasında oluşabilecek sorunlar başvuru esnasında belirttiğiniz elektronik 
posta adresinize iletileceğinden postanızın aralıklı olarak kontrol edilmesi önerilmektedir. 
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GEREKLİ BELGELER:  

1. Öğrenci belgesi: Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, adayın 
başvuru sırasında halen kayıtlı öğrenci olduğunu gösterir yeni tarihli, onaylı, mühürlü  veya e-
imzalı belge. 

a. Öğrenci belgelerinde adayın disiplin durumu ile ilgili bilgi bulunmalı. Bulunmuyorsa, adayın disiplin 
durumunu belirtir belge ek olarak sunulmalı. 

2. Transkript: Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, alınan tüm 
dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. (Onaylı, mühürlü veya e-imzalı) 

- Transkript, not sistemi ve öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren 
belgeler transkripte eklenmeli. 

3. Ders Planı: Öğrenim gördüğü yıllara ait ders planı  
4. ÖSYS Sonuç Belgesi: Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösterir belge.(İnternet çıktısı)  
5. ÖSYM sonuç belgesi: (tüm puan türlerinizi gösterir belge) 
6. II. Öğretimden, I. Öğretime yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin, ayrılacağı Yükseköğretim 

Kurumundan; 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz veya Bahar yarıyılın da sınıfının ilk yüzde onuna 
girdiğine dair resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi.  

7. Hazırlık okuduğuna dair belge (Hazırlık sınıfında eğitim gören öğrenciler için) 
8. Kayıt dondurduğuna dair belge (Kayıt donduran öğrenciler için)  

 

YURT DIŞI KONTENJANINA BAŞVURACAK ÖĞRENCİLER İÇİN İSTENECEK BELGELER 

  Türkçe çevirilerin Yeminli Tercümanca yapılmış olması gerekmektedir. 
 

1. Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSS sonuç belgesinin fotokopisi veya Son 3 aylık 
tarihi içeren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan tanınırlık belgesi, 
 

2. Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu 
derslerden aldığı notları gösteren resmi not durum belgesinin (Transkript) aslı ve Türkçe 
Tercümesi, 

3. Disiplin cezası almadığına dair belgenin aslı ve Türkçe Tercümesi. 
 

4. Ayrılacağı yükseköğretim kurumunda tamamladığı dönemlere ait bütün dersleri gösterir 
öğretim (ders) planı/müfredatı ve Türkçe Tercümesi, 

5. Kayıt Dondurma Yazısı (Kayıt Donduran Öğrenciler İçin) ve Türkçe Tercümesi, 

6.( ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen öğrenciler için)SAT 1 (Minimum her konudan 300 puan), 
ACT (Minimum 21 Puan), Abitur (Minimum 3.3), Fransız Bakaloryası (Minimum 10), GCE 
(Minimum 2 konuda A seviyesi), Uluslararası Bakalorya (Minimum 28), Avusturya Matura 
Diploması (Minimum 3.3),  puanlarından birine sahip olmak (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı’nın şartı), Bu sınavlardan herhangi birinin belgesi.  

 

Değerlendirmeye esas puan = [(Adayın ÖSYM eşdeğer Puanı / Geçiş yapılmak istenilen 

programın ilgili yıldaki taban puanı) * 100 * 0,60] + [Genel Not Ortalaması * 0,40] 

ÖSYM aracılığıyla yurt dışı yükseköğrenim kurumuna yerleşen adayların uluslararası 

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] 



 

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ 

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI 

 

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

2. Yabancı öğrenci statüsünde bir diploma programına yerleşen öğrenciler ile lisans 

tamamlama 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. Kurum içi yatay geçişlerde öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere 
ait Genel Not Ortalamasının (GNO) 3,00 olması gerekir. 

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 Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesi tarafından yapılır. 

6. İkinci öğretim diploma programlarına kayıtlı öğrenci başarı bakımından 2018-2019 

Eğitim-Öğretim yılı Güz veya Bahar yarıyıllarından herhangi birinde veya ikisinde de 

bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçmesi halinde birinci öğretim 

diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilir. 

7. Kurum içi yatay geçişlerde Sakarya Üniversitesi öğrencileri Sakarya Üniversitesi 

programları arası, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri de Sakarya 

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi programları arası geçiş yapabilirler. İki Üniversite arası 

geçişler Kurumlararası yatay geçiş kontenjanları dahilinde yapılabilecektir. 

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] 

 

 

 

 

 



 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ:  

Başvuru Tarihi     : 08 Temmuz – 14 Temmuz 2019    

Ön Kontrol Listesinin İlanı   : 6 Eylül 2019 

Sonuçların İnternet Sayfasında İlanı : 11 Eylül 2019  

Asil Kazananların Kaydı   : 16-17 Eylül 2019 

1.Grup Yedek İlanı    : 18 Eylül 2019 

1.Grup Yedek Kaydı    : 19-20 Eylül 2019 

2.Grup Yedek İlanı    : 23 Eylül 2019 

2.Grup Yedek Kaydı     : 24-25 Eylül 2019 

 

 

 

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARI 

(SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ SENATO ESASLARI) 
TIKLAYINIZ. 

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. 
 

5- Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına, yatay geçişlerde diğer şartların 
yanı sıra yetenek sınavı da yapılacaktır. Sınav tarihleri için öğrenciler telefon ile 
bilgilendirileceğinden iletişim bilgilerin sisteme eksiksiz girilmesi gerekmektedir. 

a) 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/TYT taban 

puanı koşulunu taşımak. Özel yetenek sınavı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından 

yapılır. Değerlendirme esnasında özel yetenek sınavı için telefonla bilgilendirileceğinden iletişim 

bilgilerinizin doğru olması gerekmektedir. 

b) Spor Bilimler Fakültesi bölümleri için Yüzme Güreş, Taekwondo, Karate-Do, Atletizm, Tenis, 
Kano, Kürek, Boks, Futbol, Voleybol, Basketbol, Spor, Tırmanışı, Badminton alanlarında spor 
özgeçmişini belgelendirmesi gerekmektedir. Beden Eğitimi Öğretmenliği için başvuracak 
öğrencin ilgili öğretim yılı için spor yılları, sporcu özgeçmişi olarak değerlendirilecektir.  

https://www.subu.edu.tr/sites/subu.edu.tr/files/2019-06/Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F%20Senato%20Esaslar%C4%B1.pdf


 

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 

dâhilin de yatay geçiş yapabilir 

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

olduğu dönemlere ait Genel Not Ortalamasının (GNO) 100 üzerinden 75 veya 4 üzerinden 2.93 

olması gerekir.  

8- Yurtdışında Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlerde okuyanlar başvuru 
yapamazlar. 

9- 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] 

10- 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] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


