
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI  
KURUMLAR ARASI ÖNLİSANS YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU 

 

 

A-BAŞVURU BELGELERİ  

1- Başvuru Dilekçesi  

2- Öğrenci Belgesi (son bir ay içerisinde alınmış) 

3- Onaylı Not Döküm Belgesi (Transkript)  

4- Öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıla ait ÖSYS Sonuç Belgesi  

5- Onaylı Ders İçerikleri   

6- Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge 

7- İkinci Öğretimden Normal Öğretime Geçiş İçin Başvuranlar için %10’a girdiklerine dair belge 
 

B-ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR 

1- Başvurular, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.  

2- Başvurular, yatay geçiş yapılmak istenilen birimlere şahsen veya noterden vekalet verilerek yukarıda istenilen 

belgelerin asılları ile yapılacaktır. Belgelerin fotokopileri kabul edilmeyecektir. 

3- Şartları sağlamadan veya eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.  

4- Başvuru belgelerini yanlışlıkla da olsa farklı yerlere teslim edenlerin ya da başka yerlere başvuranların başvuruları 

işleme konulmayacaktır 

5- Zamanında yapılmış olsa dahi, posta, fax yoluyla yapılan başvurular işleme konulmayacaktır. 

6- Öğrenci başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı veya izinli (kayıt dondurmuş) öğrenci 

statüsünde olmalıdır.  

7- Yatay geçiş için öğrencinin, başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu diploma programında aldığı tüm dersleri 

başarıyla tamamlamış olması ve bitirmiş olduğu dönemlere ait GANO’nın yüz (100) üzerinden en az yetmiş beş 

(75) veya dört (4) üzerinden en az üç (3.00) olması şarttır. 

8- Yatay geçiş başvuruları sadece öğrencinin devam ettiği kurumda kayıtlı olduğu sınıfı/dönemi takip eden 

sınıfa/döneme yapılabilir. Daha alt sınıfa/döneme başvuru yapılamaz.  

9- Değerlendirme aşamasına ihtiyaç duyulan not dönüşümleri, üniversite senatosu tarafından kabul edilen dönüşüm 

tablosuna göre yapılır.  

10- Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.  

11- Yapılan ders içerikleri değerlendirmesinde %80 oranında uyum sağlanamaz ise değerlendirme dışı bırakılır.  

12- Başvurusu geçerli olan adayların sayısının kontenjandan fazla olması halinde, eşdeğer farklı yükseköğretim 

kurumlarından geçiş imkânı sağlamak üzere kontenjan, öncelikle her yükseköğretim kurumundan bir öğrenci 

alınacak şekilde ilgili diploma programlarına dağıtılır.  

13- Değerlendirme ve yerleştirme;  

Adayın Giriş Puanı 
GANO   X        ----------------------------------------------    

Programın Taban Puanı 

Formülü ile hesaplanan puanlara göre yapılır. Yerleştirmede puanları eşit olan adaylardan sırasıyla; daha önce yatay 

geçiş yapmamış olanlara, AGNO’su yüksek olanlara, üniversite yerleştirme giriş puanı yüksek olanlara öncelik verilir. 

 
➢ Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası 

Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız… 
 

➢ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız… 
 

➢ Kurumlar Arası Önlisans Yatay Geçiş Kontenjanları için Tıklayınız… 
 

➢ Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız… 
 

 Başvuru Tarihleri : 21-25 Ocak 2019 

 Başvuru Adresi : 

 *Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi 
 Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. Üsküdar/İSTANBUL 
 

 *Gülhane Külliyesi 
 Emrah Mah. Etlik/Keçiören/ANKARA 

 Sonuç İlan Tarihi (Asil) :   04 Şubat 2019 

 Kesin Kayıt Tarihi (Asil) :   05-08 Şubat 2019 

 Kesin Kayıt Tarihi (Yedek) :   11-12 Şubat 2019 

http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2019_1/2018sbuyksonlisanstabanpuanlari-9097baab.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1nda%20%C3%96nlisans%20ve%20Lisans%20D%C3%BCzeyindeki%20Programlar%20Aras%C4%B1nda%20Ge%C3%A7i%C5%9F,
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1nda%20%C3%96nlisans%20ve%20Lisans%20D%C3%BCzeyindeki%20Programlar%20Aras%C4%B1nda%20Ge%C3%A7i%C5%9F,
http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2018_12/onlisansvelisansduzeyindekiprogramlararasindayataygecisyonergesi-9e4c5040.pdf
http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2018_12/onlisansvelisansduzeyindekiprogramlararasindayataygecisyonergesi-9e4c5040.pdf
http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2019_1/20182019baharyariyilionlisansyataygeciskontenjani-223c1f79.pdf
http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2019_1/20182019baharyariyilionlisansyataygeciskontenjani-223c1f79.pdf
http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2019_1/kurumlararasiyataygecisbasvurudilekcesi-276259ff.pdf
http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2019_1/kurumlararasiyataygecisbasvurudilekcesi-276259ff.pdf

