
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI EK MADDE-1 İLE YATAY GEÇİŞ 

 

Lokman Hekim Üniversitesi’ ne Yatay Geçişler 24 Nisan 2010 Tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 

Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 

hükümleri uyarınca yapılmaktadır. 

 

KOŞULLAR 

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift 

Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek Madde 1 

uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde Yükseköğretim Kurulu Kararları da göz önüne alınarak; 

1. Yurdumuzdaki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuru 

yapabileceğine ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların 

başvuramayacağına, (ÖSYS Puanı ile Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, 

kayıt yaptırmadan kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya 

ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkânları 

ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı 

geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklarına), 

2. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının müracaat etmek istediği başka bir 

diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gereklidir. 

3. Lokman Hekim Üniversitesi ilk defa 2018 yılında öğrenci almıştır. 2018 yılından önce yerleşmiş 

olan adayların başvuruları mevcut seneye ait taban puanı bulunmadığı için değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

4. Öğrenciler kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim 

programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla önlisans veya lisans programlarına 

yatay geçiş için müracaat edebileceklerdir. (önlisanstan lisansa veya lisanstan önlisansa), 

5. ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt 

hakkı kazandıkları ilk yarıyılda başvuru yapamayacaklardır, 

6. Üniversitemizin her yıl yatay geçiş için kurulan Üniversite Yatay Geçiş Komisyonu, adaylara 

akademik başarılarına göre sınırlı sayıda kısmi öğrenim bursu (%25, %50 oranında) sunabilir. 
7. BAHAR DÖNEMİ EK MADDE 1 UYGULAMA İLKELERİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

 

GEREKLİ BELGELER 

 

1. Öğrenci belgesi (Üniversite tarafından son bir ay içinde onaylanmış olması gerekmektedir.) 

2. Not Dökümü (Transcript): Öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversiteden alacağı, izlenen bütün 

derslerin ve aldığı notları gösterir onaylı ve mühürlü belge. (Hazırlık öğrencileri dahil). 

3. Öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversite tarafından kullanılan not baremine ilişkin belge. 

4. Öğrencinin not dökümlerinde (transcript) yer alan derslerin ilgili makam tarafından onaylanmış 

ders içerikleri. 

5. Disiplin cezası almadığına dair belge (Transcript veya Öğrenci Belgesinde yer alabilir). 

6. Öğrencinin daha önce Merkezi Yerleştirme Puanına göre yatay geçiş yapmadığına dair imzalı ve 

mühürlü belge. 

7. Öğrencinin yatay geçiş yapmasına engel olmadığına dair imzalı ve mühürlü belge. 

8. ÖSYS sonuç ve yerleşme belgesi (internet çıktısı). 

9. Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

10. Lise diploması aslı gibidir onaylı fotokopisi veya e-devlet çıktısı. 

11. Başvuru ücreti 200 TL’ nin yatırıldığına dair banka dekontu. 

 

HESAP NUMARALARI: 

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ/DENİZBANK GÖLBAŞI ŞB. IBAN: TR96 0013 4000 0156 1955 

8000 01 

Açıklama kısmına Ad-Soyad-TC No-Yatay Geçiş Başvuru Ücreti- yazılmalıdır. Başvuru şartlarına 

uymadığı halde ödeme yapan veya geçiş hakkı kazanılmaması durumundan öğrencilerinin ücret iadeleri 

yapılmayacaktır. 

https://www.yok.gov.tr/ogrenci/guz-ve-bahar-donemi-ek-madde-1-uygulama-ilkeleri

