
2020-2021 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI  

KURUM ĠÇĠ YATAY GEÇĠġ BAġVURU DUYURUSU 
 

 

 A-BAġVURU BELGELERĠ  

1- Başvuru Dilekçesi  

2- Öğrenci Belgesi (01.08.2020 tarihinden sonra alınmış) 

3- YKS / ÖSYS Sonuç Belgesi ("Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi 

çıktısı alınız.) 

4- YKS / ÖSYS Yerleşme Sonuç Belgesi ("Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan belgeler kabul edilmez, güncel 

sonuç belgesi çıktısı alınız.) 

5- Onaylı Not Döküm Belgesi (Transkript)  

6- Onaylı Ders İçerikleri   

7- Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge(Öğrenci Belgesi üzerinde yazılı olarak da kabul edilebilir.)  

8- Kayıtlı olduğu birimden yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge (bu belgenin başvuru esnasında teslimi 

zorunlu olmayıp, yatay geçişe hak kazanan öğrencilerin kaydolurken söz konusu belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.) 
 

B-ÖNEMLĠ AÇIKLAMALAR 

1- Başvurular, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır. 

2- Birim içerisinde veya birimler arasında, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına ilgili yönetim kurulu 

tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde kurum içi yatay geçiş yapılabilir. 

3- Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son 

yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki (2) yarıyılı ile son iki (2) yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.  

4- Millî Savunma Bakanlığı (MSB) nam ve hesabına okuyan öğrencilerin kurum içi yatay geçiĢ yapabilmeleri 

için bağlı bulundukları Bakanlığın Onayının alınması gerekmektedir. Bu durumda olan öğrenciler Bakanlık 

Onayı alındıktan sonra Kurum içi Yatay GeçiĢ BaĢvurusunda bulunabileceklerdir. 

5- Öğrenci aynı birimin sadece bir (1) diploma programına yatay geçiş için başvurabilir. 

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

belgelerin asılları ile yapılacaktır. Belgelerin fotokopileri kabul edilmeyecektir. 

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

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

işleme konulmayacaktır. 

9- Zamanında yapılmış olsa dahi, posta, faks yoluyla yapılan başvurular işleme konulmayacaktır. 

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

statüsünde olmalıdır.  

11- Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu diploma programında aldığı tüm 

dersleri başarıyla tamamlamış olması şarttır. 

12- Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not 

ortalamasının 4 üzerinden en az üç 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması şarttır. 

13- On ikinci maddedeki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma 

programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.  

14- Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu 

yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan 

puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer 

üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. 

Başvuru Tarihleri : 31Ağustos- 04 Eylül 2020 

Başvuru Adresi : 

*Mekteb-i Tıbbiye-i ġahane (HaydarpaĢa) Külliyesi 

Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. Üsküdar/İSTANBUL 
 

*Gülhane Külliyesi 

Emrah Mah. Etlik/Keçiören/ANKARA 

 Değerlendirme : 07-11Eylül 2020 

 Sonuç İlan Tarihi (Asil) :   17 Eylül 2020 

 Kesin Kayıt Tarihi (Asil) :   21-23Eylül 2020 

 Kesin Kayıt Tarihi (Yedek) :   24-25 Eylül 2020 



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

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

16- Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları (İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim 

kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde seksen (%80)’i aynı olduğu tespit edilen diploma programları)arasında 

yapılabilir.  

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

18- Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.  

19- Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma 

programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile 

öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş 

yapılamaz.  

20- Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve yabancı dil zorunlu hazırlık sınıfı bulunan diploma 

programlarına yatay geçiş için, İngilizce hazırlık sınıfını başarmış olmak (okuyarak başarmış veya muaf olmuş olmak); 

hazırlık sınıfı okumayanların Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin yabancı dil sınavına ilişkin yetkili birimince yapılacak 

yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından 

yüz (100) üzerinden en az altmış (60) olmak üzere ilgili birim tarafından belirlenen puan veya muadili puanı almış 

olması ve başvuru sırasında belgelemesi şarttır.  

21- Değerlendirme;  
 

Adayın GiriĢ 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. 

Formüldeki;  

Adayın GiriĢ Puanı: Adayın halen kayıtlı olduğu diploma programına yerleştirildiği üniversite yerleştirme puanını,  

Programın Taban Puanı: Başvurulan diploma programının, adayın üniversitesine kayıt yaptırdığı yıla ait üniversite 

yerleştirme taban puanını ifade eder. 

22- Başvurusu geçerli olan adayların sayısının kontenjandan fazla olması halinde, eşdeğer çeşitli birimlerden geçiş 

imkânı sağlamak üzere, diploma programına ayrılan kontenjan birimlere paylaştırılır.  

23- Adayların Transkriptlerinde 4’lük not sistemine göre puan var ise hesaplamada direkt olarak o puan kullanılacaktır. 

4’lük not karşılığı olmayanların çevirme işlemi YÖK Eşdeğerlik Tablosuna göre yapılacaktır. 

24- ÖSYS (YKS) puanı olmayan adaylar için, ÖSYS (YKS) puanı olarak yurt içinde bir yükseköğretim kurumunun 

ilgili diploma programına (vakıf üniversiteleri, uzaktan eğitim ve ikinci öğretim programları dâhil) ÖSYM tarafından 

merkezî sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanı esas alınır.  

 

BaĢvuru Dilekçesi için tıklayınız… 

Kontenjanlar için tıklayınız… 

Programların taban puanları için tıklayınız… 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay GeçiĢ Yönergesi için 

tıklayınız… 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında GeçiĢ, Çift Anadal, Yan 

Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik için tıklayınız… 

 

Diğer yükseköğretim kurumları diploma programlarına ait taban puanlar  

2019 yılı için tıklayınız… 

2018 yılı için tıklayınız… 

2017 yılı için tıklayınız… 

2016 yılı için tıklayınız… 

 

http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2020_8/kurumiciyataygecisbasvurudilekcesi-5c30be0f.pdf
http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2020_8/kurumiciyataygeciskontenjanlari-176d946c.pdf
http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2020_8/programlarintabanpuanlari-7fe6cb2c.xlsx
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.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%2c
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%2c
https://www.osym.gov.tr/TR,16889/2019-yks-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html
https://www.osym.gov.tr/TR,15288/2018-yks-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html
https://www.osym.gov.tr/TR,13312/2017-osys-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html
https://www.osym.gov.tr/TR,12550/2016-osys-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html

