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Kararlılıkla, Başarıya...



Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift 
Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’ in EK 
1 maddesi uyarınca “Merkezi Yerleştirme Puanları ile” Üniversitemiz bölüm ve programlarına, 
Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf öğrencileri yatay 
geçiş için başvuru yapabilirler.

Başvurular  aşağıda yazılı olan tarihlerde istenen belgelerle Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul 
Müdürlüklerine ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen veya posta (kargo) ile yapılacak-
tır. 
 
 NOT: 1-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kontenjanı bulunmamaktadır. 
  2-ÖSYS kontenjanının %30’u kadar merkezi yerleştirme yatay geçiş kontenjanı bulun-
maktadır.
 3-Resmi tatillerde başvuru alınmaz. 
 4-E-mail ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

1- Kimlik Fotokopisi
2- 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Fotoğraflar tarandıktan sonra görüntünün net olmamasından 
dolayı çoğaltılan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
3- Kayıtlı Olunan Üniversiteye Ait Kimlik
4-Sağlık Kurulu Raporu (Raporların tam teşekküllü resmi hastaneden alınması gerekmektedir.)
5- Yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair belge 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 
1- Başvuru Dilekçesi
2- Sınav Sonuç Belgesi (internet çıktısı)
3- Sınav Puan Türleri Belgesi (Yerleştirilmeden önce ÖSYM nin açıkladığı ve tüm puan türlerinizin 
ifade edildiği Puan Çizelgesi)
4- Disiplin Cezası Almadığını Gösteren Belge 
5- Ders İçerikleri 
6- Hazırlık, Ara Sınıf ve Son Sınıflar İçin Transkript (İntibak için) (Islak imzalı ve mühürlü veya 
e-imzalı)
7- Öğrenci Belgesi (yeni tarihli) (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.
Not: Islak imzalı ve mühürlü olmayan evraklarda kabul edilecektir.

KESİN KAYIT SIRASINDA İSTENEN BELGELER
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SAĞLIK KURULU RAPORU İSTENEN PROGRAMLAR

1- Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Otobüs Kaptanlığı Programına Başvuru Yapacak 
Öğrencilerimizin;  tam teşekküllü hastaneden “ Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim 
kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; TC vatandaşı olmak; boyu 1,65 m’den kısa 
olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 
5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; 
tam teşekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve 
ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almak gerekir.” (rapor yeni tarihli olacaktır)
2- Özel Güvenlik ve Koruma Programına yerleşen adaylar “5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine 
Dair Kanun”un 10. maddesi d ve f bentleri ile “5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”in 18. maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak 
gerekmektedir.
d)(Değişik: 2/1/2017 - KHK-680/69 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/67 md.) 26/9/2004 tarihli 
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; 
1)Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. 
2)Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel 
hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı 
madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. 
3)Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel 
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında 
devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
f)Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. 
Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan 
şartların yanı sıra aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde, bir hastaneden veya yeterli bir 
sağlık kuruluşundan alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu istenir. a)Psikiyatri: 
Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı 
olmamak. 
b)Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik 
rahatsızlığı olmamak. 
c)(Değişik: RG-11/9/2011-28051) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak. 
d)Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme 
kaybı olmamak.
3- Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 1. Bölüm 29. Maddesi 
uyarınca; İnfaz ve Koruma Memuru olabilmek için; “ Yapılacak merkezi sınav tarihi itibariyle 30 
yaşını bitirmemiş olmak, Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, Boy 
uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az 
olmamak” şartları aranır.



4- Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Ebelik Bölümlerine başvuru yapacak öğrenciler; 
Tam teşekküllü hastaneden “Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam 
teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi 
engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.”  (rapor 
yeni tarihli olacaktır)

5- Tıp Fakültesine başvuru yapacak öğrenciler;
Bu programda başarılı olabilmek için elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir. Bu 
programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden, 
eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli 
olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.

NOT: İlçelerde bulunan Meslek Yüksekokullarının 
kayıtları kendi birimlerinde yapılacaktır.

Başlangıç Bitiş

Akademik Birimlerce Başvurularının Kabul Edilmesi 04.08.2020 14.08.2020

Akademik Birimlerce Başvuruların Değerlendirilmesi 17.08.2020 21.08.2020

Birimlerce Sonuçların İlan Edilmesi 24.08.2020

 Kesin Kayıt Tarihi 25.08.2020 28.08.2020
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