
Başvuru Koşulları 

• Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için yurt dışı yatay 

geçiş kontenjanı belirlenmez.  

• Öğrencinin bitirmiş olduğu dönemlerde almış olduğu tüm derslerden başarılı olması ve 

genel akademik ortalamasının YÖK dönüştürme tablosuna göre 100 üzerinden 60 

olması gerekmektedir. 

• Başvurular, öğrencinin kayıtlı olduğu kurumda son başardığı sınıfı / dönemi takip eden 

sınıfa / döneme yapılır. 

• Başarısızlık nedeniyle yıl, dönem, staj veya klinik uygulama kaybı olan öğrencilerin 

başvuruları kabul edilmeyecektir. 

• Daha önce kurumlar arası yatay geçiş yapmış öğrencilerin, yatay geçiş başvuruları 

dikkate alınmayacaktır. Bu durum başvuru sahibi tarafından belgelenmelidir. Bu 

madde, Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 

Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması 

Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek madde-1 uyarınca yapılmış yatay geçişleri içermez. 

• Öğrencilerin geldikleri eğitim programlarında (müfredatlarında) farklılık varsa hangi 

sınıfa intibak ettirileceği ve varsa alması gereken dersler Fakülte Yönetim Kurulu kararı 

ile belirlenir. 

• 2017 yılından itibaren yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş yapabilmesi 

için tıp programlarına yerleştirme puan türünde kayıt olduğu yıldaki Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen başarı sırası şartını sağlamış olması gerekir. 

• Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 

Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmeliğin 24. maddesi 1. ve 2. fıkralarına göre yapılacak başvurularda iş yeri ve 

ikametgâhın Eskişehir'de olması belgelenmelidir. Başvuru yapacak olan adaylar ayrıca 

yukarıdaki ön koşulları sağlamak zorundadır. 

• Yatay geçiş başvurusu için gerekli belgeler ve bunun dışında Tıp Fakültesine yapılacak 

başvurunun özelliğine göre istenen ek belgeler başvuru süresi içerisinde eksiksiz teslim 

edilecektir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

• Yatay geçiş başvuruları, Tıp Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da posta yoluyla yapılabilir. 

• Başvuru yapan öğrenciler başarı durumlarına göre aşağıda verilen formüle gör sıralanır. 

Genel Not Ortalaması (GNO) 100 üzerinden olan öğrenciler için; Değerlendirme Puanı 

= [(Adayın ÖSYS Puanı / ESOGÜ Biriminin Taban Puanı) x100 x 0,8] + [(Adayın GNO) x 

0,2)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gerekli Belgeler 

 

1) Başvurduğu programı belirten bir dilekçe, 

2) Transkript’in aslı (Türkçe-İngilizce) (Öğrencinin ayrılacağı kurumdan aldığı dersleri, 

kredileri, notları, başarı ortalamasını gösterir belge), ( Fotokopisi kabul edilmeyecektir.) 

(Tıp Fakültesi için YÖK dönüştürme tablosuna göre 100 üzerinden 60 olması 

gerekmektedir. 

3) Öğrenimi süresince disiplin cezası almadığına dair belge, 

4) ÖSYS Yerleştirme belgesi, 

5) Ders İçerikleri(onaylı)  

6) ÖSYS başarı sırasını gösteren belge 

7) Öğrencinin yatay geçişinde sakınca olmadığına dair belge. Kesin kayıt esnasında 

istenecektir. 

 

Başvuru belgeleri posta ya da kargo ile gönderilebilecektir. 


