
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 

YATAY GEÇİŞ KILAVUZU 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

I 
 

İÇİNDEKİLER 

1. GENEL KOŞULLAR………………………………………………………………….1 

2. KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ………………………………………………2 

3. KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ………………………………………………………..4 

4. MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ (EK MADDE-1)…....5 

5. YURT DIŞINDAN YATAY GEÇİŞ…………………………………………………6 

6. ÖZEL DURUMLARDA YATAY GEÇİŞ……………………………..……………8 

7. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER…………………………………………7 

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR…………………………………………….....……...13 

EKLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

1. GENEL KOŞULLAR 

(Genel koşullara ek olarak, yapılacak yatay geçiş türüne göre özel koşullar da 

yerine getirilmiş olmalıdır.) 

1 Başka bir üniversiteden/programdan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Programlarına yatay geçiş; YÖK tarafından belirlenen esaslar, Senato tarafından 

belirlenen koşullar ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda, Senato tarafından belirlenmiş olan 

kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre yapılır. 

2 Öğrenci dilekçesinde hangi sınıfa ve hangi programa (Türkçe veya İngilizce Tıp 

programına)  başvuru yaptığını açıkça belirtmelidir. Dilekçede açıkça belirtmemişse 

başvuru işleme alınmaz.  

3 Tıp fakültesine Bahar yarıyılında yatay geçiş yapılamaz. 

4 Tıp Fakültesi için başvuruda Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Öğrenci Başvuru Bilgi ve 

Beyan Formunu eksiksiz ve doğru doldurulması gerekmektedir. 

5 Tıp Fakültesine yatay geçiş başvuru yöntemi her yıl Senato kararı ile belirlenir ve 

başvuru yöntemi ilan yoluyla adaylara duyurulur. 

6 Başvuru sürecinde veya kayıt sırasında sahte, uygun olmayan, tahrif edilmiş belge 

sundukları veya yanlış bilgi verdikleri veya beyanda bulundukları tespit edilen 

öğrencilerin başvurusu iptal edilir, kaydı silinir ve haklarında hukuki işlem başlatılır. 

7 Başvuru sırasında verilen belgeler iade edilmez. 
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2. MSKÜ TIP FAKÜLTESİ BAŞARI DURUMUNA GÖRE KURUMLARARASI 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI 

(Bu koşullara ek olarak, yukarıda belirtilen genel koşullar da yerine getirilmiş 

olmalıdır.) 

1 Tıp Fakültesi programlarında 1. Sınıf ve 6. Sınıfa yatay geçiş için başvuru yapılamaz. 

2 Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybının olmaması gerekir. 

3 Yatay geçiş başvurusunun sadece kayıtlı olunan sınıfı takip eden sınıfa yapılmış 

olması gerekir.  

4 Tıp Fakültesinin öğretim dili % 100 İngilizce olan Tıp Programına öğretim dili % 100 

İngilizce olmayan Tıp programlarından olan başvurular kabul edilmez. 

5 Öğrencinin öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir. 

6 Öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yıla/sınıfa kadar geldiği yükseköğretim 

programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olması gerekir. 

7 Öğrencinin geldiği fakülte müfredatında yer alan derslerin en az % 80’inin Fakültemiz 

müfredatıyla örtüşüyor olması gerekir. 

8 Tıp Fakültesi için yatay geçiş yapacakları yıldan önceki öğrenim süresinde 

sağladıkları genel not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az  3.50 olması gerekir. 

9 Tıp Fakültesi yatay geçiş değerlendirme puanının hesaplanmasında; öğrencinin 

öğrenim programına kaydolduğu yıldaki ÖSYM yerleştirme puanı ile birlikte başarı 

notu dikkate alınarak bir değerlendirme puanı (DP) elde edilir. Buna göre: 

Yatay geçiş değerlendirme puanı = [(X/Y)x80)]+(Zx5) 

 X=Öğrencinin yerleştiği programdaki ÖSYM puanı (Adayın 

başvurduğu yılın Tıp Fakültesi için yerleştirmeye esas puan türündeki 

puanı dikkate alınır) 
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 Y=MSKÜ Tıp Fakültesinin taban puanı (Adayın başvurduğu yılın Tıp 

Fakültesi için yerleştirmeye esas puan türündeki puanı dikkate alınır) 

(okul birincisi ve ek yerleştirmeler hariç) 

 Z=4’lük not sistemine göre genel not ortalaması 
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3. MSKÜ TIP FAKÜLTESİ KURUM İÇİ PROGRAMLAR ARASI YATAY 

GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI 

(Bu koşullara ek olarak, yukarıda belirtilen genel koşullar da yerine getirilmiş 

olmalıdır.) 

1 Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanına sadece Üniversitemizin Tıp Fakültesi 

öğrencileri başvurabilir. 

2 Tıp Fakültesi 1. Sınıf ve 6. Sınıfa yatay geçiş için başvuru yapılamaz. 

3 Tıp Fakültesinin öğretim dili % 100 İngilizce olan Tıp Programına öğretim dili % 100 

İngilizce olmayan Tıp programlarından olan başvurular kabul edilmez. 

4 Bu kategoride yatay geçiş için aranacak başarı şartı her yıl Senato kararı ile belirlenir.  

5 Öğrencinin öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir. 

6 Başvuru sayısı belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda öğrencilerin yatay 

geçiş değerlendirme puanını dikkate alınacaktır.  

7 Tıp Fakültesi yatay geçiş değerlendirme puanının hesaplanmasında; öğrencinin 

öğrenim programına kaydolduğu yıldaki ÖSYM yerleştirme puanı ile birlikte başarı 

notu dikkate alınarak bir değerlendirme puanı (DP) elde edilir. Buna göre: 

Yatay geçiş değerlendirme puanı = [(X/Y)x80)]+(Zx5) 

 X=Öğrencinin yerleştiği programdaki ÖSYM puanı (Adayın 

başvurduğu yılın Tıp Fakültesi için yerleştirmeye esas puan türündeki 

puanı dikkate alınır) 

 Y=MSKÜ Tıp Fakültesinin taban puanı (Adayın başvurduğu yılın Tıp 

Fakültesi için yerleştirmeye esas puan türündeki puanı dikkate alınır) 

(okul birincisi ve ek yerleştirmeler hariç) 

 Z=4’lük not sistemine göre genel not ortalaması 
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4. MSKÜ TIP FAKÜLTESİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE (EK 

MADDE-1) YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ BAŞVURU KOŞULLARI 

(Bu koşullara ek olarak, yukarıda belirtilen genel koşullar da yerine getirilmiş 

olmalıdır.) 

1 Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma 

programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık 

sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.  

2 Ek Madde-1 uyarınca Yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim 

Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir.  Öğrenciler Ek Madde-1 ile sadece bir defa 

yatay geçiş yapabilir. (Daha önce Merkezi Yerleştirme Puanına göre yatay geçiş 

yapmışsa başvuru yapamaz.) 

3 Tıp Fakültesinin öğretim dili % 100 İngilizce olan Tıp Programına öğretim dili % 

100 İngilizce olmayan Tıp programlarından olan başvurular kabul edilmez 

(Dönem 1’e olan başvurular hariç). 

4 Öğrencinin öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir. 

5 Başvuru sayısının belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda, başvuran en 

yüksek ÖSYM puanlı (adayın başvurduğu yılın Tıp Fakültesi için yerleştirmeye esas 

puan türü dikkate alınır) adaydan başlayarak kontenjan kadar adayın kaydı 

yapılacaktır. 
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5. YURT DIŞINDAN YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI 

(Bu koşullara ek olarak, yukarıda belirtilen genel koşullar da yerine getirilmiş 

olmalıdır.) 

1 Tıp Fakültesi programlarında 1. Sınıf ve 6. Sınıfa yatay geçiş için başvuru yapılamaz. 

2 Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybının olmaması gerekir. 

3 Yatay geçiş başvurusunun sadece kayıtlı olunan sınıfı takip eden sınıfa yapılmış 

olması gerekir.  

4 Tıp Fakültesinin öğretim dili % 100 İngilizce olan Tıp Programına öğretim dili % 100 

İngilizce olmayan Tıp programlarından olan başvurular kabul edilmez. 

5 Öğrencinin öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir. 

6 Öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yıla/sınıfa kadar geldiği yükseköğretim 

programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olması gerekir. 

7 Öğrencinin geldiği fakülte müfredatında yer alan derslerin en az % 80’inin Fakültemiz 

müfredatıyla örtüşüyor olması gerekir. 

8 Tıp Fakültesi için yatay geçiş yapacakları yıldan önceki öğrenim süresinde 

sağladıkları genel not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az  3.50 olması gerekir. 

9 Öğrencinin yurtdışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim 

Kurulu tarafından tanınması gerekir. 

10 Öğrencinin yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıldaki ÖSYM 

tarafından yayınlanan kılavuzlarda yer alan şartları sağlaması gerekir. 

11 Tıp Fakültesi yatay geçiş değerlendirme puanının hesaplanmasında; öğrencinin 

öğrenim programına kaydolduğu yıldaki ÖSYM yerleştirme puanı ile birlikte başarı 

notu dikkate alınarak bir değerlendirme puanı (DP) elde edilir. Buna göre: 

Yatay geçiş değerlendirme puanı = [(X/Y)x80)]+(Zx5) 
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 X=Öğrencinin yerleştiği programdaki ÖSYM puanı (Adayın 

başvurduğu yılın Tıp Fakültesi için yerleştirmeye esas puan türündeki 

puanı dikkate alınır) 

 Y=MSKÜ Tıp Fakültesinin taban puanı (Adayın başvurduğu yılın Tıp 

Fakültesi için yerleştirmeye esas puan türündeki puanı dikkate alınır) 

(okul birincisi ve ek yerleştirmeler hariç) 

 Z=4’lük not sistemine göre genel not ortalaması 
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6. MSKÜ TIP FAKÜLTESİ ÖZEL DURUMLARDA YATAY GEÇİŞ 

BAŞVURU KOŞULLARI 

(Bu koşullara ek olarak, yukarıda belirtilen genel koşullar da yerine getirilmiş 

olmalıdır.) 

1 Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yatay geçiş kabul 

edilir. 

2 Fakültemizin, öğretim dili % 100 İngilizce olan İngilizce Tıp Programına öğretim 

dili % 100 İngilizce olmayan Tıp programlarından olan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

3 Özel öğrenci statüsünde öğrenim görme talebine esas teşkil eden gerekçelere dair 

belge sunulması zorunludur. 

4 Öğrencinin öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir. 
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 7. YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Pasaport Fotokopisi* (2 adet) 

*Yurt dışı uyruklular ve yurt dışı yatay geçişler için  

2 Başvuru Dilekçesi  

a. Başvuru dilekçesinde hangi sınıf ve Program (Türkçe Tıp veya İngilizce Tıp) için 

başvurulduğu açıkça belirtilmelidir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

b. Başvuru dilekçesi ıslak imzalı olmalıdır. Islak imzalı olmayan başvuru dilekçeleri 

değerlendirmeye alınmaz.  

c. Tıp Fakültesinin öğretim dili %100 İngilizce olan Tıp Programına öğretim dili % 

100 İngilizce olmayan Tıp programlarından olan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Başvuru sırasında bu hususu dikkate alınız.   

d. Öğrenciler yatay geçiş için Tıp Programlarından sadece birine başvuru hakkına 

sahiptir. Başvuru sırasında bu hususun dikkate alınması önemlidir. 

e. Türkçe Tıp Programı için başvuruda kullanılacak dilekçe örneği ekte verilmiştir. 

f. İngilizce Tıp Programı için başvuruda kullanılacak dilekçe örneği ekte verilmiştir.  

3 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Öğrenci Başvuru Bilgi 

ve Beyan Formu  

a. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Öğrenci Başvuru 

Bilgi ve Beyan Formu öğrenci tarafından eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmuş 

olmalıdır. 

b. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Öğrenci Başvuru 

Bilgi ve Beyan Formunun her sayfası ıslak imzalı olmalıdır. Aksi halde başvuru 

değerlendirmeye alınmaz. 

c. Başvuru sürecinde veya kayıt sırasında sahte, uygun olmayan, tahrif edilmiş 

belge sundukları veya yanlış bilgi verdikleri veya beyanda bulundukları tespit 

edilen öğrencilerin başvurusu iptal edilir, kaydı silinir ve haklarında hukuki 

işlem başlatılır. 
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d. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Öğrenci Başvuru 

Bilgi ve Beyan Formu örneği ekte verilmiştir. 

4 ÖSYM Sonuç Belgesi (Aldığı puanları-puan türlerini gösteren sonuç belgesi) 

a. Üzerinde doğrulama kodu bulunan belge kabul edilir. 

5 ÖSYM Yerleştirme Belgesi 

a. Üzerinde doğrulama kodu bulunan belge kabul edilir. 

6 Öğrenci Belgesi  

a. Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış imzalı ve mühürlü belge kabul 

edilmektedir. Belgede adayın sınıfının ve halen kayıtlı olduğunun belirtilmesi 

gerekir. 

b. Doğrulama kodu bulunan e-imzalı veya e-devletten alınan belgeler de kabul 

edilir. 

c. Fotokopi kabul edilmez. 

7 Öğrencinin Kayıtlı Olduğu Tıp Programının Dilini Gösterir Belge 

a. Bu belge kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış imzalı ve mühürlü 

olmalıdır. 

b. Bu belgede öğrencinin başvuru sırasında öğrenim görmekte olduğu kurumun 

Türkçe Tıp Programı, %30 İngilizce Tıp Programı veya %100 İngilizce Tıp 

Programı olup olmadığı net şekilde belirtilmiş olmalıdır.  

c. Tıp Fakültesinin öğretim dili %100 İngilizce olan Tıp Programına öğretim dili % 

100 İngilizce olmayan Tıp programlarından olan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Başvuru sırasında bu hususu dikkate alınız.   

d. Doğrulama kodu bulunan  e-imzalı veya e-devletten alınan belgeler de kabul 

edilir. 

e. Fotokopi kabul edilmez. 

8 Öğrencinin Zorunlu Yabancı Dil (İng.) Hazırlık Programındaki Başarı Durumunu 

Gösterir Belge 
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a. Öğrencinin, Zorunlu Yabancı Dil (İng.) hazırlık programına devam edip 

etmediği, yabancı dil düzeyi, başarı durumu/notu bu belgede açık bir şekilde 

anlaşılır olmalıdır. 

b. Öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı bu belgeden 

açıkça anlaşılabilir olmalı, muafiyete esas teşkil eden belgeler eklenmelidir.  

c. Bu belge kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmalı, imzalı ve mühürlü 

olmalıdır. 

d. Doğrulama kodu bulunan  e-imzalı veya e-devletten alınan belgeler de kabul 

edilir. 

e. Fotokopi kabul edilmez. 

9 4’lük not sistemine göre düzenlenmiş Transkript (Not Durum Çizelgesi)  

a. Transkript öğrencinin izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları 

içermelidir. 

b. Transkript öğrencinin genel not ortalamasını içermelidir.  Aksi halde başvuru 

değerlendirmeye alınmaz. 

c. Yatay geçiş değerlendirme puanının hesaplanmasında öğrencinin transkriptinde 

belirtilen 4'1ük not sistemine göre genel not ortalaması esas alınır.  

d. Öğrencinin transkriptinde sadece 100' lük sisteme göre notlarının ve genel not 

ortalamasının belirtilmiş olması halinde, YÖK'ün dönüşüm tablosu kullanılır. 

e. Transkript belgesi, kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış imzalı ve 

mühürlü olmalıdır.  

f. Transkript belgesi, kayıtlı olunan fakültenin tıp ve tıp dışı dersler için kullandığı 

harf notlarının puan karşılığını içermelidir. Transkript belgesinin bu bilgileri 

içermediği durumda, öğrenci, kayıtlı olunan fakültenin tıp ve tıp dışı dersler için 

kullandığı harf notlarının puan karşılığını içeren kurum tarafından imzalı ve 

mühürlü bir belgeyi ayrıca başvuru dosyasına eklemelidir. 

g. Doğrulama kodu bulunan  e-imzalı veya e-devletten alınan belgeler de kabul edilir. 

h. Fotokopi kabul edilmez. 

10 Ders içerikleri 

a. Başvuran öğrencinin öğrenim görmekte olduğu kurumdan ve daha önce öğrenim 

görmüş olduğu kurumlardan alınmış olmalıdır. 
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b. Yükseköğretim kurumunda öğrenim gördüğü yıla ait bütün dersleri gösterir 

öğretim planı/müfredatı ve ders içeriklerini gösterir belge olmalıdır. 

c. Ders içerikleri kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış imzalı ve 

mühürlü belge şeklinde olmalıdır. Belgenin her sayfası ilgili öğrenimi gördüğü 

Yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış olmalıdır. 

d. Doğrulama kodu bulunan e-imzalı /e-devlet çıktısı şeklinde belgeler de kabul 

edilir. 

e. Fotokopi kabul edilmez. 

11 Öğrencinin disiplin cezası almadığını gösterir belge 

a. Bu belge kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, adayın disiplin cezası 

durumunu gösterir imzalı mühürlü olmalıdır.  

b. Öğrenci belgesinde öğrencinin disiplin cezası almadığına dair ibarenin açıkça 

belirtilmiş olması durumunda, öğrenci belgesi bu belge yerine kabul edilir. 

c. Doğrulama kodu bulunan  e-imzalı veya e-devletten alınan belgeler de kabul 

edilir. 

d. Fotokopi kabul edilmez. 

12 Senato kararı ile istenen diğer belgeler. 

 * Başvuru sırasında verilen belgeler iade edilmez. 

** Belge/belgeler İngilizce dışında yabancı bir dilde ise, belge/belgelerin aslı noter 

onaylı Türkçe çevirisiyle birlikte başvuruda verilmelidir. 
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ÖNEMLİ HATIRLATMALAR 

 

1 Belgelerin eksik olması durumunda yatay geçiş başvurusu değerlendirmeye alınmaz.  

2 Belirtilen tarihler arasında başvurusunu veya kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia 

edemez. 

3 Değerlendirmeler, ilgili akademik birimler tarafından yapılır ve yönetim kurulu tarafından karara 

bağlanır. 

4 Değerlendirme sonuçları, başvuru–kabul takviminde ilan edilen tarihlerde Üniversitemiz web 

sitesinde duyurulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Başvuru Dilekçesi İngilizce Tıp Programı 
...../….../…….. 

 
 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 

 

…………………… Üniversitesi ……………………………………………….. Tıp Fakültesi …. Sınıf öğrencisiyim. 

Fakülteniz  İngilizce Tıp Programı …………….. sınıfına, 

□ Başarı Durumuna Göre Kurumlararası  

□ Merkezi Yerleştirme Puanı İle 

□ Kurum İçi Programlar Arası  

□ Yurt Dışından  

□ Diğer (Belirtiniz:…………………………………)  

Yatay geçiş başvurusu yapmak istiyorum.  

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Kılavuzunu okudum. 

Söz konusu belgelerde uyumsuzluğun olması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağımı ve 

başvuru evraklarımda eksik veya uygun olmayan belge tespit edilmesi durumunda başvurumun 

değerlendirilmeye alınmayacağını, kaydım yapılmışsa silineceğini ve hakkımda yasal işlemin 

yapılmasını kabul ve taahhüt ederim. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Adres:                                                                                                                      Adı Soyadı:  

 

KİŞİSEL BİLGİLER 
 
T.C. Kimlik Numarası  : ……………………………………….. 
Adı Soyadı   : ……………………………………….. 
Doğum Yeri   : ……………………………………….  
Doğum Tarihi : …….…./…….…./…….…. 
Uyruğu   : ………………………………………. Cinsiyeti : K   E 
Telefon  (Cep) : ……………………………………….           (Ev/İş):  …………………………… 
Yazışma Adresi  : ……………………………………………………………………………………….. 
                                    …………………….………………………………………………………………….. 
                                                         İlçe : ………………………………… İl : …………………………… 

KAYITLI OLUNAN OKULA AİT BİLGİLER 
 
Üniversite : …………………………………………………………………………………………………………. 
Y.Okul/Fakülte: …………………………………………………………………………………………………………. 
Program : ………………………………………………….......... Sınıf : …………………………………….. 
ÖSYM Giriş Puanı/Yılı : ………………………………………………...Puan Türü: …………..………….…………. 
Genel Not Ortalaması 4’lük : ……………100’lük : …………...…… Kayıt Yılı : …………………………………. 

GEREKLİ BELGELER: (Belgeler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Yatay Geçiş 

Kılavuzunda işaret edilen açıklamalara uygun şekilde olmalıdır.) 



Başvuru Dilekçesi Türkçe Tıp Programı 
....../.…./…….. 

 
 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 

 

…………………… Üniversitesi ……………………………………………….. Tıp Fakültesi …. Sınıf öğrencisiyim. 

Fakülteniz  Türkçe Tıp Programı …………….. sınıfına, 

□ Başarı Durumuna Göre Kurumlararası  

□ Merkezi Yerleştirme Puanı İle 

□ Kurum İçi Programlar Arası   

□ Yurt Dışından  

□ Diğer (Belirtiniz:…………………………………)  

Yatay geçiş başvurusu yapmak istiyorum.  

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Kılavuzunu okudum. 

Söz konusu belgelerde uyumsuzluğun olması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağımı ve 

başvuru evraklarımda eksik veya uygun olmayan belge tespit edilmesi durumunda başvurumun 

değerlendirilmeye alınmayacağını, kaydım yapılmışsa silineceğini ve hakkımda yasal işlemin 

yapılmasını kabul ve taahhüt ederim. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Adres:                                                                                                                      Adı Soyadı:  

 

KİŞİSEL BİLGİLER 
 
T.C. Kimlik Numarası  : ……………………………………….. 
Adı Soyadı   : ……………………………………….. 
Doğum Yeri   : ……………………………………….  
Doğum Tarihi : …….…./…….…./…….…. 
Uyruğu   : ………………………………………. Cinsiyeti : K   E 
Telefon  (Cep) : ……………………………………….           (Ev/İş):  …………………………… 
Yazışma Adresi  : ……………………………………………………………………………………….. 
                                    …………………….………………………………………………………………….. 
                                                         İlçe : ………………………………… İl : …………………………… 

KAYITLI OLUNAN OKULA AİT BİLGİLER 
 
Üniversite : …………………………………………………………………………………………………………. 
Y.Okul/Fakülte: …………………………………………………………………………………………………………. 
Program : ………………………………………………….......... Sınıf : …………………………………….. 
ÖSYM Giriş Puanı/Yılı : ………………………………………………...Puan Türü: …………..………….…………. 
Genel Not Ortalaması 4’lük : ……………100’lük : …………...…… Kayıt Yılı : …………………………………. 

GEREKLİ BELGELER: (Belgeler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Yatay Geçiş 

Kılavuzunda işaret edilen açıklamalara uygun şekilde olmalıdır.) 



 
 

 
 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ BAŞVURU BİLGİ VE 
BEYAN FORMU* 
*Bu formun her sayfası ıslak imzalanmalıdır. Her sayfası ıslak imzalı olmayan belgeler kabul edilmeyecektir. 
 

Ad-Soyad:                                                                           TC kimlik numaranız: 
Doğum Yılı-Yeri:                                                                Uyruğunuz: 
 

Yatay Geçiş İçin Başvuru Yaptığınız 
MSKÜ Tıp Fakültesi Programı: 

☐Türkçe Tıp Programı 

☐İngilizce Tıp Programı 
Uyarı: Dilekçedeki beyan esas alınacaktır.  

Başvurduğunuz Yatay Geçiş Tipi ☐Kurumlar arası yatay Geçiş (Başarıya göre)  

☐Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş 

☐Özel durumlarda yatay geçiş 

☐Kurum içi programlar arası yatay geçiş 

☐Diğer (Açıklayınız) 

 

Kayıtlı olduğunuz Üniversite: 
Fakülte: 
Program:  
Sınıf:  
Öğrenci Numaranız: 

Okumakta Olduğunuz Tıp 
Programının Dili Nedir? 
 

☐Türkçe Tıp Programı 

☐%30 İngilizce Tıp Programı 

☐%100 İngilizce Tıp Programı 

☐ Tıp Programında okumuyorum. 

Üniversitede Yabancı Dil Hazırlık 
Sınıfı Okuma durumunuz ve 
Notunuz 

☐Hazırlık okudum 
 

Hazırlık sınıfı Geçme Notunuz: 
100’lük sistem: 
4’lük sistem: 
Harf Notu: 

 

☐Hazırlık sınıfı muaf oldum Varsa Muafiyet Notunuz: 
100’lük sistem: 
4’lük sistem: 
Harf Notu: 

☐Hazırlık okumadım ve muafta olmadım. 

Genel Not Ortalamanız: 
 

☐4 lük sistem: 

☐100 lük sistem: 

☐Harf Notu: 

Daha önce kayıt dondurdunuz mu? 
 

☐Hiç kayıt dondurmadım 

☐Kayıt dondurdum  (Açıklayınız-Yarıyıl-Yılları belirterek)  
 

Kayıt Dondurma Haricinde Yıl 
Kaybınız Oldu mu?  

☐Yıl Kaybım olmadı 

☐Yıl Kaybım Var (Açıklayınız- Yarıyıl-Yılları belirterek) 
 

ÖSYM Bilgileri ÖSYM Yerleştirme Puanı (Yerleştirilmenin yapıldığı yıl Tıp Fakültesinin öğrenci 
kabul ettiği puan türündeki):  
ÖSYM Yerleştirme Puan Türü (Yerleştirilmenin yapıldığı yıl Tıp Fakültesinin öğrenci 
kabul ettiği Puan Türü):  
ÖSYM Yerleştirme Yılı:  
Başvurulan MSKU Tıp Programın O Yılki Taban Puanı:  

Daha önce Okuduğunuz 
Üniversite/Fakülteler/ Programlar  
ve Yılları: 

1. 
2. 
3. 
4. 
 



 
 

 
 

Daha önce Disiplin Cezası Aldınız 
mı? 

☐Disiplin Cezası Almadım. 

☐Disiplin Cezası Aldım. 
 

Daha önce Başarı Durumuna Göre 
Kurumlar arası Yatay Geçiş Yaptınız 
mı? 

☐Yapmadım  

☐Yaptım (Açıklayınız. Geçiş yıllarınız ve başvuru sırasında kayıtlı olduğunuz ve 
yatay geçiş yaptığınız programların isimlerinin teker teker yazınız) 
1. 
2. 
3. 
4. 

Daha önce Merkezi Yerleştirme 
Puanına Göre Yatay Geçiş Yaptınız 
mı? 

☐Yapmadım  

☐Yaptım (Açıklayınız. Geçiş yıllarınız ve başvuru sırasında kayıtlı olduğunuz ve 
yatay geçiş yaptığınız programların isimlerinin teker teker yazınız) 
1. 
 

Daha önce Başka Şekillerde Yatay 
Geçiş Yaptınız mı? 

☐Yapmadım  

☐Yaptım (Açıklayınız. Geçiş yıllarınız, yatay geçiş tipi ve başvuru sırasında kayıtlı 
olduğunuz ve yatay geçiş yaptığınız programların isimlerinin teker teker yazınız) 
1. 
2. 

Şu ana kadar başarısız olduğunuz 
ders var mı? 

☐Yok 

☐Var (Açıklayınız) 

Şu ana kadar döneminiz/sınıfınız/yıl-
yarıyılınız itibarı ile kayıtlı olduğunuz 
programda almanız gereken ve 
almadığınız ders var mı? 

☐Yok 

☐Var (Açıklayınız) 
 

Başvuru ve bilgi ve beyan formundaki verdiğim bilgiler ve beyanlarım doğrudur. Yanlış bilgi verdiğim anlaşıldığı taktirde, 

bundan doğacak sorumluluğu şimdiden kabul ederim.  

Bu durumda bir hak iddiasında bulunmayacağımı ve başvurumun değerlendirilmeye alınmayabileceğini, kaydım yapılmışsa 

silineceğini ve hakkımda yasal işlemin yapılmasını kabul ve taahhüt ederim. 

Öğrenci Ad-Soyad:  

 

İmza:  

 

 

 

 

 

 

 

 


