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Lokman Hekim Üniversitesi Bölümlerine Yatay Geçiş Hakkında 
15 Mayıs 2019 

 
Lokman Hekim Üniversitesi yatay geçişlerle ilgili ayrıntılı bilgi için internet sayfamız 
“Mevzuat bölümde” bulunan Lokman Hekim Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi ‘ne bakınız. 
 

Genel Bilgiler: 

● Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayan öğrencilere yatay geçiş başvurusunda 
bulunamazlar. 

● Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 
● Üniversitenin yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçişlerde, 

diğer şartların yanı sıra başvurulan programın yetenek sınavında da başarılı olma şartı 
aranır. 

● Yükseköğretim kurumlarından disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler diğer 
yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için başvuramazlar. 

 

Başvuru tarihleri:  
• Yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kurulu 

internet sayfasında ilan edildiğinde Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilecektir. 
 
Başvuru nereye yapılacak: 

• Yatay geçiş başvurularını istenen belgeler ile “Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne 
(Lokman Hekim Üniversitesi A Katı)” yapılacaktır. Süresi içinde belgeleri teslim 
etmeyen öğrenciler geçiş haklarını kaybederler. 

Başvuru için istenen belgeler nelerdir: 

● Yatay Geçiş Başvuru Formu 
● Transkript Aslı (Onaylı) 
● Ders İçerikleri (Onaylı) 
● Öğrenci Belgesi (Yeni Tarihli) 
● Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge (Transkript veya Öğrenci Belgesinde yer 

alabilir) 
● Öğrenci Belgesinde kayıt türü yazılmamışsa daha önce Ek Madde-1 ile yatay geçiş 

yapmadığını gösterir belge 
● ÖSYS Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Belgesi 
● Nüfus Cüzdanı/Pasaport Fotokopisi 
● İkinci Öğretimden Örgün Öğretime Başvuran Öğrenciler İçin İlk %10’a Girdiğine 
İlişkin Belge 

● YÖK tarafından Tanınırlık Belgesi (Yurt Dışı Üniversitelerden Başvuranlar İçin) 
● İlk ve Acil Yardım programı için 2019 YKS Tercih Kılavuzunda istenen koşulların 

sağlanması ve sağlık raporu istenecektir. 
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Değerlendirme nasıl yapılacaktır: 

● Başvuruda bulunan öğrencilerin sıralaması; Üniversite alan yerleştirme başarı puanı 
(A), Üniversitede başvurulan programın taban puanı (B), GNO’su (C) ve sınav 
değerlendirilmesinde kullanılan tam puan (D) dikkate alınarak hesaplanır. 

● Alan yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurularında öğrencilerin sıralaması, ilgili puan 
türünde aldıkları ÖSYM tarafından yapılan sınavdaki başarı puanı dikkate alınarak 
yapılır. 

● Yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen programlara yatay geçişte ÖSYM tarafından 
yapılan sınavdaki başarı puanı yerine Üniversitenin yapacağı yetenek sınavı esas alınır. 

 
Kurumlar Arası Yatay Geçiş: 
● Yurtiçindeki diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş aynı 

düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 
yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. 

 
Tıp Fakültesine Yatay Geçişler: 
● Tıp Fakültesi’nin ilk ve son dönemlerine yatay geçiş yapılamaz. 
● Tıp Fakültesi’ ne yatay geçişler, dönemlik ders esasına dayalı eğitim öğretim programı 

uygulanması nedeniyle sadece dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde 
gerçekleştirilir. 

● Yatay geçişle kaydı yapılan öğrenciler, Dönem I, Dönem II ve Dönem III’deki kurul içi 
derslerden muaf olamaz. 

● Yatay geçiş ile kaydı yapılmış olan bir öğrenci, Lokman Hekim Üniversitesi Tıp 
Fakültesi ders programına göre eksik olan derslerini ya da stajlarını tamamlamadan bir 
üst sınıftan ders alamaz. Bu durumda eksik olan ders veya stajı alabilmek için eksik 
dersinin bulunduğu en alt sınıfa kaydı yapılır, eksik derslerini/stajlarını tamamladıktan 
sonra bulunması gereken sınıfa intibakı yapılır. 

 
Yurtdışından Yatay Geçiş: 
● Öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü kurumun diploma vermeye yetkili bir kurum 

olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu programın, yatay 
geçiş için başvurduğu programa eşdeğerliğinin Üniversite tarafından kabul edilmesi 
şartı aranır. 

 
Kurum İçi Yatay Geçiş: 
● Bir fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı 

üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu 
bünyesindeki aynı düzeydeki diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. 

● Yatay geçiş başvurusu birden fazla diploma programlarına yapılabilir. 
● Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kendi programında tüm 

dersleri almış olması ve GNO’sunun Üniversite tarafından belirlenen not sistemine göre 
4,0 üzerinden önlisans programları için en az 3,0 lisans programları için en az 3,5 olması 
gerekir. Sınıfını birincilikle geçen öğrencilerde not ortalaması şartı aranmaz. 
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● Üniversite bünyesinde bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte 
olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarının devamı hususundaki esasları 
belirleme yetkisi Üniversite Senatosuna aittir. 

 
Sonuçların İlanı: 
● Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Üniversitenin internet 

sayfasında duyurulur. 
● Geçiş şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde, kontenjan sayısı kadar yedek 

aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde 
sırayla yedekler çağrılır. 

● Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin kayıt tarihlerinde kayıt belgelerini 
“Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne (Lokman Hekim Üniversitesi A Katı)” teslim 
etmeleri ve öğrenim ücreti ödemeleri gerekir. Süresi içinde belgeleri teslim etmeyen 
öğrenciler geçiş haklarını kaybederler. 

● Yatay geçiş için başvuran adaylardan İngilizce hazırlık okumuş olanlar Lokman Hekim 
Üniversitesi tarafından yapılan muafiyet sınavına girip başarılı olmaları durumunda 
İngilizce derslerinden muaf sayılırlar. 

 
 
 
 


