
 
 

 
KURUMLAR ARASI YURTİÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift 

Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve 

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift 

Anadal ve Yandal Yönergesi esaslarına ve kararlarına göre yapılır. 

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI VE TAKVİMİ 

Başvurular  01.08.2022 – 12.08.2022 

Değerlendirme 17.08.2022 – 19.08.2022 

Kazananların İlanı 23.08.2022 

İngilizce Yeterlilik Sınavı (İYS) 26.08.2022 

Kesin Kayıt 01.09.2022 – 02.09.2022 

Kazananların İlanı (Yedek) 05.09.2022 

İngilizce Yeterlilik Sınavı (İYS) - Yedek 07.09.2022 

Yedek Kayıt 12.09.2022 – 13.09.2022 

 

 

 

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 

FAKÜLTE / BÖLÜM 
YURTİÇİ  

TOPLAM 
2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 

Tıp Fakültesi 4 4 4 4 16 

Diş Hekimliği Fakültesi 3 3 3   9 

Eczacılık Fakültesi 3 3 3   9 
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Beslenme ve Diyetetik 3 3     6 

Ergoterapi 2 2     4 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 3 3     6 

Hemşirelik 3 3     6 

Odyoloji 2 2     4 

Sağlık Yönetimi 2 2     4 

LİSANS TOPLAMI 25 25 10 4 64 

 

 

  

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/Sayfalar/universitemiz/yonetmelikler-ve-yonergeler/onlisans-Lisans-Yatay-Gecis-cAP-Yonergesi11032019.pdf
https://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/Sayfalar/universitemiz/yonetmelikler-ve-yonergeler/onlisans-Lisans-Yatay-Gecis-cAP-Yonergesi11032019.pdf


 
 

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 

PROGRAM YURT İÇİ TOPLAM 
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Ağız ve Diş Sağlığı  2 2 

Anestezi  2 2 

Ameliyathane Hizmetleri 2 2 

Eczane Hizmetleri  2 2 

Elektronörofizyoloji  2 2 

İlk ve Acil Yardım  2 2 

Optisyenlik  2 2 

Ortopedik Protez ve Ortez  2 2 

Patoloji Laboratuvar Teknikleri  2 2 

Radyoterapi  2 2 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  2 2 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  2 2 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  2 2 

Yaşlı Bakımı  2 2 

ÖNLİSANS TOPLAMI 28 28 

 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Kurumlar Arası Yurt Dışı Yatay Geçiş Başvurusu Alınmayacaktır. 

 

Başvuru Koşulları 

 

1. Yükseköğrenim kurumunda "kayıtlı öğrenci" statüsünde olmak, 

2. Önlisans Programları ve Lisans Bölümleri için; öğrencinin, yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma 

programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı ve kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu 

dönemlere tüm dersleri başarmış olması ve genel not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.50 olması 

şarttır. (Dörtlük sistemde elde edilen başarı notunun yüzlük sistemdeki karşılığı, başvuran adayın kurumunca 

belgelendirilmemiş (transkript veya ek belge ile) ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun dönüşüm tabloları 

kullanılır.) 

3. Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerimizde zorunlu İngilizce hazırlık programı uygulanmaktadır. Bu 

bölümlere yatay geçişlerde doğrudan bölüme başlayabilmek için Yabancı Diller Bölümü tarafından bildirilen 

İngilizce yeterlik sınavından başarılı olmak ya da belirtilen sınav türlerinde ilgili puanı almış olmak ve başvuru 

sırasında belgelemek şarttır.  

4. Yatay Geçiş ile üniversitemize kabul edilen öğrenciler, mevcut öğrencilerimiz için bölüm/programa yerleşme 

yılları baz alınarak ilgili yıl için belirlenmiş olan eğitim-öğretim ücretine denk gelecek ücreti kendi giriş yılları 

üzerinden öderler. (Örnek: Üniversiteye ilk yerleşme yılı 2018 / 2022-2023 eğitim öğretim yılı Üniversitemiz 

Tıp Fakültesi 4. sınıfa yatay geçiş / Ödeyeceği ücret 2018 yılı girişliler için 2022-2023 eğitim öğretim yılında 

belirlenen güncel eğitim-öğretim ücreti) 



 
 

5. Yatay Geçiş ile üniversitemize kabul edilen öğrenciler, intibak sürecinde alacakları derslerin AKTS başına 

düşen ücretini, mevcut öğrencilerimiz için bölüm/programa giriş yılları baz alınarak ilgili yıl için belirlenmiş 

olan eğitim-öğretim ücretini kendi giriş yılları üzerinden öderler. 

6. Yabancı öğrenci statüsünde başka üniversiteye yerleşmiş ancak yatay geçiş yolu ile üniversitemize kabul edilen 

öğrenciler, mevcut yabancı öğrencilerimiz için bölüm/programa giriş yılları baz alınarak ilgili yıl için 

belirlenmiş olan eğitim-öğretim ücretini kendi giriş yılları üzerinden öderler. 

7. Başka bir üniversite programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş 

yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar. 

 

* Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki 

yarıyılı ile son iki yarıyılına kurumlar arası yurtiçi yatay geçiş yapılamaz. 

 

 

 

Başvuru için Gerekli Belgeler 

1. ÖSYS/YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi, 

2. ÖSYS/YKS Puan Sonuç Belgesi, (Farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden programlara 

başvuran adaylar için ilgili puan türünü gösterir belge) 

3. Lise Diploması Fotokopisi, 

4. Yeni Tarihli Onaylı Öğrenci Belgesi, (ıslak imzalı veya e-imzalı) 

5. Yeni Tarihli Onaylı Transkript, (ıslak imzalı veya e-imzalı) 

6. Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge, (Öğrenci Belgesinde de belirtilebilir.) 

7. Onaylı Ders İçerikleri, (Ara sınıf öğrencilerinin intibaklarında kullanılacaktır.) 

8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

9. Vesikalık Fotoğraf, (Başvuru sistemine yüklenecek) 

  



 
 

Yurt İçi Başvurular İçin Değerlendirme ve Sonuçlar 

Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, üniversite senatosunun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili 

akademik birimlerin yönetim kurulları tarafından yapılır. Başvuruda bulunan öğrencilerin sıralaması; ÖSYM 

başarı puanı (A), Üniversitede başvurulan programın taban puanı (B), genel ağırlıklı not ortalaması (C) ve 

sınav değerlendirilmesinde kullanılan tam puan (D) dikkate alınarak aşağıdaki formüle göre yapılır. 

0,5 x (A/B x 100) + 0,5 x (C/D x 100) 

 

Bu puanların eşit olması durumunda, ağırlıklı genel not ortalaması dikkate alınır. 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Statüsü (YÖS) kontenjanından diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olan ve 

üniversitemize yatay geçiş başvurusunda bulunan, diğer yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yıla ait ÖSYM 

puanına sahip olmayan adayların yerleştirme puanının hesaplanmasında kullanılan formülde ÖSYM başarı puanı 

alanı (A) sıfır olarak değerlendirilir. 

• Ücretler için tıklayınız. 

 

• Yıllara göre taban puan bilgileri için tıklayınız. 

 

** Kabul edilen öğrenciler web sayfasında ilan edilir ve belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırırlar.  

İlan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar tüm haklarını kaybederler. 

 

NOT: Yatay Geçiş işlemlerinde bilgilendirmeler mail yoluyla yapılacağından, mail adresinizin sisteme doğru 

tanımlanması ve süreçte mail hesaplarınızın kontrol edilmesi önemle rica olunur. 

** Posta yolu ve elden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

 Online başvuru için Tıklayınız.  

 

Eczacılık Fakültesinde eğitim – öğretim kurul sistemine başvuru yapılan sınıfa kabul edilmeme 

durumunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Eczacılık Fakültesi eğitim – öğretimde kurul sistemine geçtiğinden intibak sonucunda başvuru yapılan 

sınıfa kabul edilmeme durumunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

https://bezmialem.edu.tr/Documents/2022-2023%20yili-ogrenim-ucretleri.pdf
https://bezmialem.edu.tr/ogrenci-isleri/tr/Sayfalar/Ogrenci/Genel/Yillara-Gore-Taban-Tavan-Puanlari-ve-Kontenjanlari.aspx
https://obs.bezmialem.edu.tr/oibs/hoa_app/

