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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 
 

A-BAŞVU R U BELGELER İ 

1- Başvuru Dilekçesi 
2- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Belgesi fotokopisi, yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport fotokopisi 

ve Yabancı Uyruklu Kimlik Kartı fotokopisi 

3- Üniversitemizin ön lisans veya lisans programlarını kazandıkları halde kayıt  yaptırmayanların 

başvuruları için lise diploması 

4- Üniversitemizin ön lisans veya lisans programlarını kazandıkları halde kayıt yaptırmayanların 

başvuruları için ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi 

5- Adli Sicil Kayıt Belgesi (Başvuru tarihleri arasındaki e-devlet üzerinden alınan belgeler kabul 

edilecektir.) 

6- Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi (Başvuru tarihleri arasındaki e-devlet üzerinden alınan 

belgeler kabul edilecektir. 

7- Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı uygulanan programlar için Yabancı Dil Yeterlik Belgesi 

8- Yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe Dil Yeterlik Belgesi 

9- Lisansüstü programlar için başvuru yapacakları programa giriş sırasında vermiş oldukları ALES, 

YÖKDİL/YDS ve eşdeğer sonuç belgeleri 



 

B-ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR 

     

1- Başvurular öğrenim hakkı bulunan Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksekokulu, ilgili öğrenci işleri birimine 

şahsen veya noter onaylı vekili aracılığı ile Kanunda belirtilen tarihlerde yapılacaktır. 
2- Başvurusu zamanında yapılmış olsa dahi, e posta, posta, faks yoluyla yapılan başvurular işleme 
alınmayacaktır. 
3- 7417 Sayılı Kanun’un 35’inci maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 
83’üncü maddesi kapsamında, 
  Üniversitelerince, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki 
terör, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten öldürme (madde 81, 82 ve 
83), işkence (madde 94 ve 95), eziyet (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı 
(madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olmaları 
veya 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller, terör örgütlerine 
ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen 
yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları, sahte veya 
gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler hariç, 
 

a) Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans 

tamamlama, lisans, lisansüstü (yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, Tıpta Uzmanlık, Tıpta 
Yan Dal Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık ile Eczacılıkta Uzmanlık) öğrenimi gören 
öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilişiği kesilenlerin, 

b) Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanların, 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde, 07/11/2022 tarihine kadar, 
ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda 
bulunmaları şartıyla Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesi hükümlerinden 
yararlanabileceklerdir. 
 

4- Başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten 
itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 
tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabileceklerdir. 
5- Yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemelerinin 25/06/2019 tarihli ve 7179 sayılı Asker alma 
Kanununun 20’nci maddesindeki usul ve esaslara göre yapılabilecek olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 
askerlik görevini yapmakta olanların terhislerini takip eden 2 ay içinde Üniversitemizin ilgili akademik birimine 
başvurmaları halinde bu belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. 

6- Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilen kişilerin 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü madde kapsamından yararlanamayacaklardır. 
7- Halen örgün ön lisans veya lisans programına kayıtlı öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu’nun aynı 

anda aynı seviyede başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğine ilişkin kararı 
çerçevesinde kayıtlı oldukları programla aynı düzeydeki örgün bir programa başvuran bu durumdaki 
öğrencilerin halen devam ettikleri örgün yükseköğretim programından kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla 
daha önce kayıtlı olduğu veya kayıt hakkı kazandığı programa kayıt yaptırabileceklerdir. 
8- Halen tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencilerin Lisansüstü Eğitim 
Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca sadece bir lisansüstü programa kayıtlı olabileceği dikkate 
alınarak, bu durumdaki öğrencilerin halen devam ettikleri tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü 
programdaki kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı oldukları veya kayıt hakkı kazandıkları 
lisansüstü programa kayıt yaptırabileceklerdir. 
9- Söz konusu kanunun yayımı tarihinden önce birden fazla yükseköğretim kurumuna dönme hakkı 
kazananların ise bunlardan bir tanesine kayıt hakkı bulunmaktadır. 
 

 


