
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MERKEZİ 

YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE – 1)    YATAY GEÇİŞ 

BAŞVURU DUYURUSU 

Başvuru Tarihleri : 01-15 Ağustos 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademik 

Birimlerimizin 

Adresleri 

 

 
: 

*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 

 

*Kayseri Tıp Fakültesi 

Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Şeker Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No: 77 

Kocasinan / KAYSERİ 

Değerlendirme : 16 Ağustos- 19 Ağustos 2022 

Sonuç İlan Tarihi (Asıl) : 22 Ağustos 2022 

     Kesin Kayıt Tarihi (Asıl) : 23 Ağustos- 26 Ağustos 2022 

     Boş Kontenjanların İlanı  31 Ağustos 2022 

Yedek Kayıt Hakkı Kazanan 
Öğrencilerin Boş Kontenjanlar 
İçin Başvuruları 

 
: 

 

05 Eylül- 09 Eylül 2022 

Boş Kontenjanlara 
Yerleşmeye Hak Kazanan 
Yedek Adayların İlanı 

 
: 

 

27 Eylül 2022 

Yedek öğrenciler için Kesin 
Kayıt 

: 27 Eylül – 30 Eylül 2022 

A-BAŞVURU BELGELERİ 

1- Başvuru Dilekçesi 

2- Öğrenci Belgesi (01.07.2022 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- Ders İçeriklerini Gösteren Belge (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- Kayıtlı olduğu Üniversiteden daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair       

belge. 

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

belgelenin başvuru esnasında yatay geçiş başvuru sistemine yüklenmesi zorunlu olmayıp yatay 

geçişe hak kazanan öğrencilerin kayıt esnasında söz konusu belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.) 

 

B-ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR 

1-      Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır. 

2-      Yatay Geçiş Başvuruları online olarak yapılacaktır. Başvurular Üniversitemizin  
https://ygys.sbu.edu.tr/ online yatay geçiş başvuru adresinden yapılacaktır. Yatay geçiş 
başvurusu için yukarıda istenilen belgelerin asılları başvuru süresi içerisinde 
https://ygys.sbu.edu.tr/   online yatay geçiş başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. 
Yatay geçiş başvurusu için istenen belgelerin eksik ya da hatalı yüklenmesi durumu adayın 
kendi sorumluluğundadır. 

3-      Üniversitemizin online yatay geçiş başvuru sistemi dışında, başvuru belgelerini yanlışlıkla da 
olsa farklı yerlere teslim edenlerin ya da başka yerlere başvuranların, başvuruları işleme 
konulmayacaktır. 

4-      Üniversitemiz 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. 

5-     Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmak isteyen ve başvurmak istediği diploma 
programının aynı dönemine ait ve aynı türden taban puanına eşit veya yüksek puana sahip olan  
adaylar, merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurusu yapabilir. 

6-      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.) 

7-      Yatay geçiş başvuru şartlarını sağlamadan veya eksik belge ile yapılan başvurular 

değerlendirmeye alınmaz. 

8-      Yatay geçiş başvurusu zamanında yapılmış olsa dahi, posta, faks yoluyla yapılan başvurular 

işleme konulmayacaktır. 

9-      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. 
10-   Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir. 
11- 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. 

12- 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. 

13- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak 

istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki merkezi yerleştirme taban puanına  

eşit veya daha yüksek puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden 

başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin 

https://ygys/
https://ygys.sbu.edu.tr/


başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir. 

14- 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. 

15- Yatay Geçiş Başvuru sürecinde herhangi bir sorun yaşanması durumunda 

ogrenciisleri@sbu.edu.tr mail adresi üzerinden iletişim sağlanmalıdır. 

mailto:ogrenciisleri@sbu.edu.tr

