
BAŞARI PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Yurtiçi 

1- Başvuru formu. (SHMYO WEB SİTESİNDEN ALINACAK) 

2- Not belgesi (Transkript), başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün derslerin, 

o derslerden aldığı notların ve genel akademik not ortalamasını gösteren resmi belge. Transkriptleri (not 

belgesi) yabancı dilde olanların, Türkçeye çevirmeleri gerekmektedir. (Transkriptlerin kare kodlu 

ya da ıslak imzalı olması gerekmektedir. Kare kod veya ıslak imza bulunmayan belgeler geçersiz 

kabul edilecektir.) 

3- Ders içerikleri (Öğrencinin transkriptinde yer alan derslerin ders içerikleri öğrencinin kayıtlı 

olduğu Üniversitenin web adresinde güncel olarak yer alıyor ise ders içeriği istenilmemektedir. 

Web adresinde ders içerikleri yer almıyor ise ders içeriklerinin geldiği biriminden onaylı olarak, 

teslim edilmesi gerekmektedir. Ders içeriklerinin uyumlu olması gerekmektedir.) 

4- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge. (Transkripte de yazabilir) 

5- ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi ( www.osym.gov.tr web adresinden sağladıkları yerleştirildikleri yıla ait 

ÖSYS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı). (Yerleştirme puanı dikkate alınacaktır.) 

6- Yatay geçiş yapmasında bir sakınca olmadığına dair onaylı belge. 

Yurtdışı Yatay Geçiş Kontenjanları İçin Başvurularda İstenilen Belgeler 

1-Başvuru dilekçesi. (SHMYO WEB SİTESİNDEN ALINACAK) 

2- ÖSYS sonuç belgesi veya Harran Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesinin 7. 

Maddenin (a) bendinde yer alan sınav belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da 

Konsolosluğundan onaylı İngilizce veya Türkçe tercümesi, 

3- Onaylı not döküm belgesi (transkript), (T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı İngilizce 

veya Türkçe tercümesi), 

4- Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf, 

5- Disiplin durumunu bildirir belge (Onaylı- transkript üzerinde yazılı olarak da kabul edilebilir.) 

6- Öğrencinin müfredat programını ve ders içeriklerini gösterir Türkçeye tercüme edilmiş Noter onaylı 

belge, 



7- Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Türkçe dil yeterlik belgesinin aslı ya da noter veya T.C. 

Büyükelçiliğinden / Konsolosluğundan onaylı tercümesi, 

 

ÖNEMLİ 

❖ YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNU SADECE 1. SINIF 

ÖĞRENCİLERİ YAPABİLİR. 

❖ EKSİK BELGE OLMASI DURUMUNDA ÖĞRENCİNİN 

BAŞVURUSU GEÇERSİZ SAYILACAKTIR! 

❖ BAŞVURU TARİHLERİ DIŞINDA GELEN EVRAKLAR 

DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. 

BAŞARI PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARINI DEĞERLENDİRME 

1- Kurum içi programlar arası yatay geçişlerde, öğrencinin başvurduğu döneme kadar kayıtlı olduğu 

diploma programında sorumlu olduğu tüm dersleri başarmış ve genel not ortalamasının 3.00 olması 

gerekir. (Harran Üniversitesinden yapılan başvurularda not ortalaması 3.00 altında ise başvuru geçersiz 

sayılacaktır) 

2- Kurumlar arası yatay geçişlerde, öğrencinin başvurduğu döneme kadar kayıtlı olduğu diploma 

programında sorumlu olduğu tüm dersleri başarmış ve genel not ortalamasının 2.50 olması gerekir. 

(Başka kurumlardan yapılan başvurularda not ortalaması 2.50 altında ise başvuru geçersiz sayılacaktır, 

ayrıca başarısız bir dersi olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.) 

3- Kurum içinde aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması 

olmaksızın geçiş yapılabilir.  

4- Birinci öğretim diploma programındaki öğrenciler, aynı diploma programının birinci ve ikinci 

öğretim programlarına birbirinden bağımsız bir şekilde başvurabilirler. Yatay geçiş şartlarını sağlaması 

durumunda aksi yönde beyan belirtmediği sürece birinci öğretime geçişleri yapılır.  

5- İkinci öğretim diploma programındaki öğrenciler sadece ikinci öğretim programına geçiş yapabilirler. 

Ancak ikinci öğretim programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir 

üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim programlarına kontenjan dahilinde geçiş yapabilirler. (Bu 

durumda olan öğrencilerin %10 luk dilime girdiğine dair belge sunması gerekmektedir, aksi durumda 

başvuru geçersiz sayılacaktır.)  



6- Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin 

öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması 

gerekir. (Genel not ortalaması 80 altında olan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.)    

7- Disiplin cezası almamış olması gerekir. (Ceza alan öğrencinin başvurusu geçersizdir.) 

8- Öğrencinin ÖSYM puanı aldığı yılda başvuracağı program öğrenci almamış ise öğrencinin başvurusu 

değerlendirmeye alınmaz. 

9- Başarı puanına göre yatay geçiş öğrenci kontenjanları aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yurt İçi (1.Sınıf) Yurt Dışı (1. Sınıf) 

Ameliyathane Hizmetleri 2 
1 

Anestezi 2 1 

Eczane Hizmetleri 2 1 

İlk ve Acil Yardım 3 2 

İlk ve Acil Yardım (İ.Ö) 3 2 

Optisyenlik 2 1 

Optisyenlik (İ.Ö) 2 1 

Podoloji 2 1 

Sağlık Turizmi İşletmeciliği 2 1 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 1 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 1 

Fizyoterapi 3 2 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 1 

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2 1 

Diyaliz 2 1 

Diş Protez Teknolojisi 2 1 

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 1 

Ağız ve Diş Sağlığı 2 1 

Odyometri 2 1 

Ortopedik Protez ve Ortez 2 1 

 

10- Başarı puanına göre yatay geçiş başvurusu yapan ve koşulları sağlayan adayların değerlendirme 

puanı aşağıdaki biçimde hesaplanır: 

𝑨 = (
𝐴𝑑𝑎𝑦𝚤𝑛 Ö𝑆𝑌𝑀 𝑀𝑒𝑟𝑘𝑒𝑧𝑖 𝑦𝑒𝑟𝑙𝑒ş𝑡𝑖𝑟𝑚𝑒 𝑃𝑢𝑎𝑛𝚤

𝐴𝑦𝑛𝚤 𝑌𝚤𝑙𝑑𝑎𝑘𝑖 İ𝑙𝑔𝑖𝑙𝑖 𝐵𝑖𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑇𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑢𝑎𝑛𝚤
) . 100 

𝑩 = 𝐵𝑎ş𝑎𝑟𝚤 𝑁𝑜𝑡𝑢𝑛𝑢𝑛 𝑌ü𝑧𝑙ü𝑘 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑁𝑜𝑡 𝑘𝑎𝑟ş𝚤𝑙𝚤ğ𝚤 

𝑫𝒆ğ𝒆𝒓𝒍𝒆𝒏𝒅𝒊𝒓𝒎𝒆 𝑷𝒖𝒂𝒏𝚤 = %70𝑨 + %30𝑩 

 



Örnek hesaplama: 

Tıbbi görüntüleme programına başvuran bir Adayın ÖSYM merkezi yerleştirme puanının 295,2 ve 

başarı notunun 75 olduğu durumda değerlendirme puanı aşağıdaki gibi hesaplanır: 

 SHMYO tıbbi görüntüleme programı 2018 taban yerleştirme puanı 293,41 

𝑨 = (
295,2

293,41
) . 100 = 100,6 

𝑩 = 75 

𝑫𝒆ğ𝒆𝒓𝒍𝒆𝒏𝒅𝒊𝒓𝒎𝒆 𝑷𝒖𝒂𝒏𝚤 = %70(𝟏𝟎𝟎, 𝟔) + %30(𝟕𝟓) = 𝟗𝟐, 𝟗2 

11- Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday sayısı belirlenir.  
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