
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE-1) İLE YAPILACAK 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DUYURUSU 
 

Başvuru Tarihleri : 01-05 Şubat 2021 

 

 
 

Başvuru Adresi 

 

 
 

: 

 
*Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Hamidiye) Külliyesi 

Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. Üsküdar/İSTANBUL 

 

*Gülhane Külliyesi 

Emrah Mah. Etlik/Keçiören/ANKARA 

Değerlendirme : 08-11 Şubat 2021 

Sonuç İlan Tarihi : 15 Şubat 2021 

Kesin Kayıt Tarihi : 16-19 Şubat 2021 

Yedek Kayıt Tarihi : 22-24 Şubat 2021 

 
A-BAŞVURU BELGELERİ 

1- Başvuru Dilekçesi 

2- Öğrenci Belgesi (15.01.2021 tarihinden sonra alınmış olmalıdır.) 

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 Üniversiteden “Daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmamıştır” ve 

“Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur.” ifadelerini içeren belge. 

9- Kayıtlı olduğu Üniversiteden yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge (bu 

belgenin başvuru esnasında teslimi zorunlu olmayıp, yatay geçişe hak kazanan öğrencilerin kayıt 

esnasında söz konusu belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.)  

 
B-ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR 

 

1- Başvurular, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır. 

2- Öğrencinin kaydolduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programının 

girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. Başvurulan programın puan türüne 

göre öğrencinin YKS / ÖSYS Sonuç Belgesi’ndeki o puan türü dikkate alınacaktır. 

3- Öğrenciler Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir. (Daha önce Merkezi 

Yerleştirme Puanına göre yatay geçiş yapmışsa başvuru yapamaz. Ancak, söz konusu madde uyarınca 

yatay geçiş yapan öğrencilerin YKS / ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları 

yükseköğretim kurumuna geri dönebilirler.) 

4- Başvurular, yatay geçiş yapılmak istenilen birimlere belirlenen başvuru süresi içerisinde şahsen veya 

noterden vekalet verilerek başvuru belgelerinin asılları ile yapılacaktır. Belgelerin fotokopileri kabul 

edilmeyecektir. 

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

6- Başvuru belgelerini yanlışlıkla da olsa farklı yerlere teslim edenlerin ya da başka yerlere 

başvuranların başvuruları işleme konulmayacaktır 

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

8- Öğrenci başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı veya izinli (kayıt 
dondurmuş) öğrenci statüsünde olmalıdır.  
 



9- Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 

Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmelikte yer alan sonuçların ilanı ve intibak hakkındaki 8/4 maddesinde ifade edilen "Bu 

Yönetmelik kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp, geçiş 

ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

tarafından yükseköğretim öğrenci veri tabanına (YÖKSİS) işlenir. (Ek cümleler: RG21/12/2019-

30985) İlgili yılda/dönemde yatay geçiş başvurusu kabul edilerek kayıt yaptıran ancak eğitim 

öğretim dönemi başlamadan önce yatay geçiş hakkından vazgeçen öğrencilerin yatay geçiş 

işlemleri iptal edilir. Bu öğrenciler yatay geçiş yapmış öğrenci kabul edilmez ve yatay geçiş 

başvurusu yaptıkları yükseköğretim kurumuna geri dönerler” hükmü gereğince; Üniversitemiz 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi 22 Şubat 2021 tarihinde başlayacağından, 

bu tarih itibarı ile yatay geçiş işlemini iptal ettirmek isteyen öğrencilerin yatay geçiş 

işlemleri iptal edilmeyecektir. 
 

 

 
 Başvuru Dilekçesi için tıklayınız… 

 

 Öğrenci Alınacak Programların Taban Puanları ve Kontenjanlar için tıklayınız… 
 

Ek-Madde-1 Uygulama İlkeleri için Tıklayınız… 
 

 Koşul ve Açıklamalar için Tıklayınız… 

 

  

http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2021_1/ekmadde1basvuruformu-5f97b1f0.pdf
http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2021_1/kontenjan-65f382c3.pdf
https://www.yok.gov.tr/ogrenci/guz-ve-bahar-donemi-ek-madde-1-uygulama-ilkeleri
http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2020_1/kosulveaciklamalarilan-c8ff263c.pdf

