
T.C. 

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 

 

Dayanak 

 

MADDE 1- (1) Bu Yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanarak 

yürürlüğe konulan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki 

Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi 

Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11. maddesine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Amaç ve kapsam 

 

MADDE 2- (1) Bu yönergenin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’ne eşdeğer eğitim programları uygulayan Tıp Fakültelerinden yatay geçiş esaslarını 

belirlemektedir.  

 

Kontenjan 

 

MADDE 3- (1) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yatay geçiş 

yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde her akademik yılın 

başında Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. 

 

(2) Her sınıfa ait yatay geçiş kontenjanları her akademik yılsonunda Üniversite 

Senatosunun belirlediği ilkeler doğrultusunda Fakülte Kurulunca saptanır ve internet 

sayfasında ilan edilir.  

 

 Yatay geçiş için başvuran öğrencilerde aranacak koşullar 

 

 MADDE 4- (1) Ayrılacağı Tıp Fakültesindeki tüm sınavları başarmış olmalıdır. 

 

(2) Yatay geçiş yapacağı sınıftan önceki aldığı ders ve stajların tek tek incelenmesi 

sonucunda Eğitim Öğretim Komisyonu tarafında eşdeğerlilik saptanmış olmalıdır. Bu 

değerlendirmede stajları yapmış olması gereklidir. 

 

(3) Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının ez 

az 100 üzerinden 60 olması şarttır. 

 

(4) Ortak zorunlu dersleri başarmış olmak koşuluyla bu derslerin notları başarı notu 

hesaplanmasında dikkate alınmaz. 

 

Genel koşullar 

 MADDE 5- (1) Yatay geçiş başvuruları, Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere 

Eğitim Öğretim Komisyon tarafından değerlendirilir. 
  

(2)  Eğitim yılı içerisinde yatay geçiş yapılamaz. 

  

 (3)  Tıp Fakültesinin 1. ve 6. sınıflarında yatay geçiş uygulanmaz.  

  



(4) Ayrılacağı Fakültedeki eğitim süresi içinde disiplin cezası alan öğrenci yatay geçiş 

için başvuruda bulunamaz, bu tür başvurular geçersiz sayılır.  
 

Değerlendirme 
 

MADDE 6- (1) (Değişiklik:  05.02.2014 tarih ve 2014/04-4 nolu Senato kararı)  Fakülte 

Yönetim Kurulu, her akademik yılda yatay geçiş başvurularını her sınıf için ayrı ayrı 

düzenler. Sıralama her fakülte için ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki hesaplama ile yapılarak 

yatay geçiş başarı puanına göre yapılır ve her fakülteden en yüksek puanlı bir öğrenci 

kontenjan dahilinde seçilir. Yatay geçiş başarı notlarının eşit olması durumunda ilgili ÖSYM 

puanı yüksek olan alınır. 

Değerlendirme puanı hesaplanmasında öğrencinin öğretim programına kaydolduğu 

yıldaki yerleştirme puanı ile birlikte başarı notu dikkate alınır. Değerlendirme puanı aşağıdaki 

formüle göre hesaplanır. 

 

Değerlendirme puanı= [(Öğrenci yerleştirme puanı-Aynı yılın fakülte taban puanı) x0,75)] + 

(Başarı notu x 0,25) 

 

(2) Yatay Geçiş yapma hakkını kazanan öğrencilerin listesi internet sayfasında ilan 

edilir 

 (3) İlan edilen takvim günü içinde işlemlerini tamamlamayan öğrenciler yatay geçiş 

hakkını kaybeder. 
 

 (4) Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. 

Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine sırayla yedeklerin başvurusu 

alınır. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları Fakülte Yönetim 

Kurulu’nca yapılır. 
 

(5) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler 

muaf tutularak, diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu 

derslere göre genel not ortalaması belirlenir. 

 

MADDE 7- (1) Bu yönergede yer almayan hususlarda Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca yayınlanarak yürürlüğe konulan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve 

Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası 

Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre işlem yapılır. 

 

(2) Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler 

Yönetmeliğin 13. Maddesi hükümlerine göre yatay geçiş yapabilir. 

 

Yürürlülük 
 

MADDE 8- (1) Bu Yönerge Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosunun 

23.06.2010 tarih ve 2010/09-10 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.  
 

Yürütme 
 

MADDE 9-(1) Bu yönerge hükümleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü 

tarafından yürütülür. 


