
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DUYURUSU 
 
 

Başvuru Tarihleri : 09-20 Ağustos 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru Adresi 

 

 
: 

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

Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. Üsküdar/İSTANBUL 

 

*Gülhane Külliyesi 

Emrah Mah. Etlik/Keçiören/ANKARA 
 

*Adana Tıp Fakültesi 

Dr. Mithat Özsan Bulvarı Kışla Mh. 4522 Sk. No:1 
Yüreğir / ADANA 

 

*Bursa Tıp Fakültesi 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Şehir Hastanesi 
Doğanköy Mahallesi 16110 Nilüfer / BURSA 

 

*Erzurum Tıp Fakültesi 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Şehir Hastanesi 

Atatürk Mh. Çat Yolu Cd. No: 2 25240 Yakutiye / ERZURUM 

 

*İzmir Tıp Fakültesi 

Kazım Dirik Mh. Sanayi Cd. No:7 Bornova / İZMİR 
 

*Trabzon Tıp Fakültesi 

Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü 

İnönü Mh. Maraş Cd. Ortahisar / TRABZON 

Değerlendirme :    23 Ağustos - 27 Ağustos 2021 

Sonuç İlan Tarihi (Asıl) :    31 Ağustos 2021 

Kesin Kayıt Tarihi (Asıl) :    01 - 06 Eylül 2021 

Boş Kontenjanların İlanı     07 Eylül 2021 

Yedek Kayıt Hakkı Kazanan 

Öğrencilerin Boş Kontenjanlar 

İçin Başvuruları 

  
   08 - 10 Eylül 2021 

Boş Kontenjanlara 

Yerleşmeye Hak Kazanan 
Yedek Adayların İlanı 

  
   28 Eylül 2021 

Yedek öğrenciler için Kesin 

Kayıt 
:    29 Eylül – 01 Ekim 2021 

 

A-BAŞVURU BELGELERİ 

1- Başvuru Dilekçesi 

2- Öğrenci Belgesi (01.08.2021 tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir.) 

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), (E- devletten alınan belge kabul edilecektir.) 



6- Onaylı Ders İçerikleri (Öğrencilerin kayıtlı olduğu üniversitelerin kurumsal internet sayfalarından 

alınan ders içerikleri kabul edilecektir.) 

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

edilebilir.) 

8- İkinci Öğretimden Normal Öğretime Geçiş İçin Başvuranlar için %10’a girdiklerine dair 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- Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır. 

2-  Üniversitesimiz bünyesinde herhangi bir diploma programına yatay geçiş yapmak isteyen adaylar, tek 

 bir akademik birime ve tek bir diploma programına başvurabilir. Birden fazla akademik birime veya 

diploma programına başvuran adayların yapmış oldukları başvuruların tamamı geçersiz sayılır. 

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

yukarıda istenilen belgelerin asılları ile yapılacaktır. Belgelerin fotokopileri kabul edilmeyecektir. 

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

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

başvuranların başvuruları işleme konulmayacaktır. 

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

7- Öğrenci başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı veya izinli (kayıt 

dondurmuş) öğrenci statüsünde olmalıdır. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak 

için engel teşkil etmez. 

8- Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurumlar arası yatay geçişlerde diğer şartların yanı 

sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 

9- Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin yatay geçiş için başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu 

diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, yatay geçiş için başvurduğu diploma 

programının ilgili dönemine kadar kayıtlı olduğu diploma programında almış olduğu eğitimin içeriğinin 

başvurulan diploma programının ilgili dönemine kadar olan eğitim içeriği ile en az yüzde seksen (%80) 

oranında uyumlu olması ve bitirmiş olduğu dönemlere ait GANO’sunun dört (4) üzerinden en az üç (3.00) 

veya 100’lük sistemde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan karşılığına eşit veya daha yukarı 

olması şarttır. 

10- Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki 

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

11- İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci 

öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde on (%10)’una girerek bir üst 

sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. 

12- Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin 

öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının yüz (100) üzerinden en az seksen (80)  olması 

veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban 

puanına eşit veya yüksek olması gerekir. 

13- Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan 

diploma programlarına yatay geçiş için Sağlık Bilimleri Üniversitesinin yabancı dil sınavına ilişkin yetkili 

birimince yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavında 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 

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



15- 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. 

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

17- Yatay 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. 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. Bu öğrenciler 

 yatay geçiş kaydını iptal ettirdikleri yıl/dönemde  başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş 

 hakkı  elde  etmeleri  durumunda  yatay  geçiş  yapabilirler.  Bu  durumdaki  öğrenciler  de  bu madde 

 hükümlerine göre yükseköğretim öğrenci veri tabanına (YÖKSİS) işlenir. 

18- 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 ve bu kural yedek adayların 

belirlenmesinde de uygulanır. 

 
19- Değerlendirme ve yerleştirme; 

 

 

 
GANO X 

Adayın Giriş Puanı 

----------------------------------- 

Programın Taban Puanı 
 

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

önce yatay geçiş yapmamış olanlara, GANO’su yüksek olanlara, üniversite yerleştirme giriş puanı yüksek 

olanlara öncelik verilir. Formüldeki; 

Adayın Giriş Puanı: Adayın halen kayıtlı olduğu diploma programına yerleştirildiği merkezi yerleştirme 

puanını 

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

merkezi yerleştirme taban puanını ifade eder. 

20- Hesaplama işleminde geçerli olan notların 100’lük sistemde Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenmiş olan karşılıkları kullanılır. Değerlendirme aşamasında adayın eğitim görmekte olduğu programda 

bağıl değerlendirme sistemi uygulanması veya GANO’sunun sadece harf notu aralığı ile belirlenmiş olması 

halinde; GANO, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği tarafından 

belirlenen 4’lük sistemde belirtilen harf notu aralığının 100’lük sistemdeki en düşük karşılığı olarak alınır. 

21- Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. 

Belirlenen süre içerisinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde, asıl adaylar için belirlenen sıralama 

ölçütleri korunmak şartı ile, ilan edilen süre içerisinde başvurusunu yapan yedek adaylardan yerleşmeye hak 

kazanan adayların kayıt işlemleri yapılır. 

22-  Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve 

lisans düzeyinde öğrenime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler 

 çerçevesinde ve bu Yönergenin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak yatay geçiş yapabilirler. 

23- Yatay geçiş başvuruları sadece öğrencinin devam ettiği kurumda kayıtlı olduğu sınıfı/dönemi 

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



 


