
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Kriterleri ve Kuralları 

“Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift 

ana dal, yan dal ve kurumlar arası kredi transfer yapılması esaslarına ilişkin yönetmeliğin” 7. 

maddesi 2. bendine göre yapılan düzenlenme ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 

için yatay geçiş başvuruları aşağıdaki şekilde kabul edilmektedir; 

Kriterler; 

Tüm başvuruların online olarak yapılması ve istenen belgelerin eksiksiz şekilde sisteme 

yüklenmesi gerekmektedir. 

Tıp Fakültesi programlarında “Eğitim Programı” uyumluluğu arandığı için başvuranların kendi 

programlarına dair “Eğitim Öğretim Rehberleri”ni yada “Ders İçerikleri”ni sunmaları 

gerekmektedir. Bu dökümanlar Türkçe ve İngilizce dillerinde kabul edilecek olup, bu iki dil 

dışında program sunanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Yurt dışından yatay geçişlerde çerçeve yönetmeliğin “lisans diplama programlarının ilk iki 

yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz” biçimindeki 6’ınca maddisi hükmünce 

yatay geçiş başvuruları kısıtlanmış öğrenciler de 2021-2022 Eğitim Öğretim dönemine 

mahsus olmak üzere başvuru yapabileceklerdir. 

Öğrencilerin yurt dışından yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde anılan yönetmeliğin 

14'üncü maddesinin 6'ıncı fıkrasının "Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay 

geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına 

geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının 

yüzde 15'ini geçemez. Yüzde 15'in hesaplanmasında 1'in altındaki sayılar 1'e 

tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5'ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında 

ise bir üst tam sayıya tamamlanır." biçimindeki hükmünün bu dönemde de uygulanmaya 

devam edilecektir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinin her sınıfı için YÖK 

tarafından belirlenen yurt dışı yatay geçiş kontenjanı 2 kişi olduğu için bu iki kontenjanın aynı 

üniversite için kullanılması mümkün olmayacaktır. 



Yurt Dışı Yatay Geçişler: 

Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin genel akademik not ortalama puanlarının 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından yayınlanan dönüştürme tablosu ile 

100’lük sisteme dönüştürülmüş hali baz alınır. Öğrenciler arasında eşitlik olması durumunda 

eğer üniversiteye giriş puanları karşılaştırılacak ve yüksek olan alınacaktır.

 Yurt İçi Yatay Geçişler: 

Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin üniversiteye giriş puanının  100'lük sisteme 
dönüştürülmüş şeklinin  %60’ı ve genel akademik not ortalama puanlarının Yükseköğretim 

Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından yayınlanan dönüştürme tablosu ile 100’lük sisteme 

dönüştürülmüş halinin %40’ı alınarak toplanması sonucu elde edilen puan sıralamasına göre 

öğrenci alımı gerçekleştirilir. 

Yatay Geçiş Puanı: (Üniversite giriş puanı/Fakülte Taban Puanı*100*0,6)+(Genel Akademik 

Not Ortalaması*0,4)




