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Amaç

MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yatay geçiş kurallarının
düzenlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – Bu Yönerge, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi programına yurt içi ve yurt
dışından yapılacak kurumlar arası yatay geçiş ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği ile Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Kriterleri ve Celal Bayar
Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Yönergesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;
a) Birim: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesini,
b) İlgili yönetim kurulu: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi fakülte yönetim kurulunu,
c) İntibak programı: Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, geçiş yapılan
diploma programının öğretim programına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve
uygulamalardan oluşan programı,
ç) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
d) Kurumlar arası yatay geçiş: Bir üniversitenin tıp fakültesi programından, fakültemiz
programına yapılan geçişi,
e) Not çizelgesi (Transkript): Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı
notlarının topluca yazıldığı belgeyi,
f) Genel Başarı Ortalaması; Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencinin geldiği okulda
başarılı olduğu her döneme ait Dönem başarı notlarının ağırlıklı ortalaması hesaplamada
kullanılır. (Bu notların hesaplanması Tıp Fakültesi Sınav, Ölçme ve Değerlendirme
Yönergesinde tarif edilmiştir).
g) Senato: Celal Bayar Üniversitesi Senatosunu,

h) Rektör: Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,
ı)Taban puan: Üniversitemiz diploma programlarına Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,
i) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin bu Yönergedeki esaslar
çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı
kazanmasını, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurumlar Arası Yatay Geçiş
Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları
MADDE 5 – (1) Fakültemiz diploma programına, diğer üniversitelerin aynı düzeydeki
eşdeğer diploma programlarından yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
Kurumlar arası yatay geçiş başvuru şartları
MADDE 6 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde
yapılır.
(2) Ders içeriklerini ders bilgi paketinde ilan eden üniversitelerden başvuran öğrencilerden
ayrıca ders içerikleri istenmez. Ancak, ders bilgi paketinde ilan edilmeyen dersler için
öğrencilerden ders içerikleri istenebilir.
(3) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu
dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması ve başarısız olduğu ve
alamadığı dersinin bulunmaması gerekir.
(4) Disiplin cezası alan öğrenciler kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.
(5) Fakültemize başvuran adayların;
a) Her bir dönem için kurullarda anabilim dallarının yatay entegrasyonu ile dönemler arası
dikey entegrasyonun sağlandığı entegre eğitim sistemi ile eğitim veren bir fakülteden
başvuruyor olması,
b) Öğrencinin geldiği fakülte müfredatında her bir kurulun içinde yer alan derslerin en az %
80’inin Fakültemiz müfredatıyla örtüşüyor olması,
c) Öğrencinin öğrenim gördüğü her eğitim döneminde en az 3(üç) entegre oturuma katılmış
olması (Bu entegre oturumlar; en az üç öğretim üyesinin hazır bulunduğu, öğrencilerin aktif
olarak katılım sağladığı, interaktif tartışmaların gerçekleştiği ve kurul sonu teorik sınavında
kurul içinde yapılan oturumlarla ilgili sorular ile değerlendirilen bir dersi tanımlar.)
ç) Klinik öncesi Dönem I, II ve III’te Fakültemiz ile aynı kurul başlıklarına ve yapısına sahip olması,

d) Fakültemiz müfredatında yer alan beceri uygulama derslerinin yatay geçiş yaptığı dönem
göz önünde tutularak en az %80'ini almış olması,
e) Öğrencinin öğrenim gördüğü her eğitim dönemi için Fakültemiz müfredatında yer alan ve
ders içerikleri ile uyumlu olan en az 2 (iki) seçmeli ders almış olması, şartları aranır.
6- Tıp Fakültesinin 1. ve 6. sınıflarına yatay geçiş yapılamaz .
Değerlendirme, sonuçların ilanı ve intibak
MADDE 7 – (1) Yatay geçiş başvuru ve değerlendirme işlemleri, Fakültemiz yatay geçiş
takviminde belirlenen sürelerde yapılır.
(2) Başvurularla ilgili değerlendirmeyi yönetim kurulu tarafından oluşturulan komisyon
yapar. Sonuçlar, yönetim kurulu onayından sonra kesinleşir. Kesinleşen sonuçlar fakültemiz
web sayfasında ilanen tebliğ edilir.
(3) Merkezi yerleştirme puanı ile öğrenci alan diploma programlarına başvuran adayların
değerlendirilmesinde, adayın LYS puanı ve 100 puan üzerinden Genel Başarı Ortalaması
dikkate alınır ve aşağıdaki formül kullanılarak değerlendirme puanı hesaplanır.
a) Öğrencinin Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavda aldığı puan,
sınava girdiği yılın Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi taban puanına bölünecek ve 100 ile
çarpılarak öğrencinin yükseköğrenim sınav puanı elde edilecektir.
Öğrencinin LYS puanı
X 100 = A
CBÜTF taban puanı

b) Öğrencinin halihazırda okumakta olduğu tıp fakültesinden almış olduğu transkript
belgesindeki not ortalaması100 puanlı değerlendirme sistemine uygun biçimde alınacaktır.(B)
c) Öğrencinin yükseköğrenim sınav puanından elde edilen A puanının %75’i ile tıp fakültesi
transkript notunun % 25’i alınarak yatay geçiş puanı elde edilecektir.
A x 75 /100 + B x 25 /100= C (Yatay Geçiş Puanı)
4) Genel not ortalaması dörtlük sistemde olan adayların, 100’lük sisteme göre not
dönüşümlerinde, kayıtlı oldukları üniversitenin not dönüşümü esas alınır. Dörtlük not
sistemindeki genel not ortalamasının 100’lük karşılıklarını ibraz edemeyen adayların ise not
dönüşümleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 4’lük sistemdeki notların 100’lük
sistemdeki karşılıklarına göre yapılır.
5) Yerleştirmede puanları eşit olan adaylardan sırasıyla; Genel Başarı Ortalaması yüksek
olanlara, üniversite yerleştirme giriş puanına göre daha düşük yüzdelik dilimde yer alanlara
öncelik verilir.

6) Daha önce yurtiçi veya yurtdışı yatay geçiş yapmamış olmak tercih sebebidir.
7) Başvurusu kabul edilen öğrenciler yatay geçiş puanına göre sıralanacak ve kontenjan
sayısına göre asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Belirlenen süre içerisinde kayıt
yaptırmayan asil aday yerine sırasıyla yedek adaylar çağrılacaktır. Asil ve yedek başvuruları
ile kontenjan dolmadığında ek liste oluşturulmayacaktır.
8) Yatay geçiş için davet edilen öğrencilerin herhangi bir intibak programı almaları gerekmesi
durumunda, bu program öğrenciye özgü olarak önerilecektir, öğrencilerin kendilerine önerilen
intibak programını kabul etmeleri zorunludur.
Hüküm bulunmayan haller ;
MADDE 8 –
Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, (Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş gibi)
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik, Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği,
Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Kurum İçi ve Kurumlar
Arası Yatay Geçiş Yönergesi ile birim yönetim kurulu kararları ve ilgili diğer mevzuatlar
geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 9 – Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – Bu yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

