
UKRAYNADAN YATAY GEÇİŞ- TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARI 

 
Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna‟daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş ve 

özel öğrenci olarak eğitimlerine devamlarına ilişkin olarak Yükseköğretim Genel Kurulunun 28.03.2022 tarihli 

toplantısında değerlendirilme yapılmış ve söz konusu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına 

yatay geçişleri ve özel öğrenci olarak eğitimlerine devamlarına ilişkin yer alan şartlar belirlenmiştir. Bu 

doğrultuda Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak her dönem için 1‟i yabancı uyruklu 

ve 2‟si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için olmak üzere 3‟er kişilik kontenjan açılmıştır. Yüksek 

Öğretim Kurumu Başkanlığı‟nın 13.04.2022 tarih E-75850160-301.06.01-28010 sayılı yazısının 1.maddesinde 

belirtilen „‟Bu öğrencilerden başarı sıralaması şartı aranmayacaktır. Yükseköğretim kurumları ilan ettikleri 

kontenjandan fazla başvuru olması durumunda, kendilerinin belirleyeceği nesnel ilkeler doğrultusunda sıralama 

yapacaktır.‟‟ ifadesinden hareketle sıralamada Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosu kararlarına 

göre öğrencilerin YKS puanları ve/veya başvuru esnasında beyan ettikleri transkript notları dikkate alınarak 

sıralama yapılmıştır. 

 

Belirlenen öğrencilerin evraklarının tam olması durumunda; AFSÜ Tıp Fakültesinin Yatay Geçiş Komisyonunca 

aşağıdaki ölçme değerlendirme yöntemleri sonucuna göre intibak işlemlerinin yapılmasına; 

 

1. Her dönem için ayrı ayrı olmak üzere Dönem 1, 2 ve 3 için belirlenen öğrencilere tarih ve saati daha sonra 

bildirilerek “Seviye Belirleme Sınavı‟‟ yapılmasına, 

2.  Tüm sınavların Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci amfilerinde, test usulü 

ve yüz yüze olarak yapılmasına,  

3. “Seviye Belirleme Sınavı‟‟ sonucunda 100 puan üzerinden 60 puan üzeri alan öğrencilerin 2021-2022 

eğitim-öğretim yılında okudukları sınıfın bir üst sınıfına intibakının yapılmasına, 

4. Dönem 3 için belirlenen öğrencilerden ‟Seviye Belirleme Sınavı‟‟ sonucu 100 puan üzerinden 40-60 puan 

arası olan öğrencilerin 2021-2022 eğitim-öğretim yılında okudukları sınıfın (dönem 3) tekrarına, ‟Seviye 

Belirleme Sınavı‟‟ sonucu 100 puan üzerinden 40 puan altı olan öğrencilerin ise bir alt sınıf olan Dönem 2 

„ye intibakının yapılmasına, 

5. Dönem 2 için belirlenen öğrencilerden ‟Seviye Belirleme Sınavı‟‟ sonucu 100 puan 40-60 puan arası olan 

öğrencilerin 2021-2022 eğitim-öğretim yılında okudukları sınıfın (dönem 2) tekrarına, ‟Seviye Belirleme 

Sınavı‟‟ sonucu 100 puan üzerinden 40 puan altı olan öğrencilerin ise bir alt sınıf olan Dönem 1„e 

intibakının yapılmasına,  

6. Dönem 1 için belirlenen öğrencilerden ‟Seviye Belirleme Sınavı‟‟ sonucu 100 puan üzerinden 60 puan altı 

olan öğrencilerin 2021-2022 eğitim-öğretim yılında okudukları sınıfın (dönem 1) tekrar olarak intibakının 

yapılmasına, 

7. Dönem 4 için belirlenen öğrencilerin 2021-2022 eğitim-öğretim yılında almış oldukları stajlara ait “seviye 

belirleme sınavı” yapılmasına,  sınav sonucu 100 puan üzerinden 60 puan üzeri alan ve yeterli kabul edilen 

öğrencilerin Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim müfredatında bulunan 

uygulamalı eğitimlerinden başarılı sayılarak intibaklarının yapılmasına ve bu sınıf için müfredatta bulunan 

kalan stajlarının verilmesine, 

8. Dönem 5 için belirlenen öğrencilerin 2021-2022 eğitim-öğretim yılında almış oldukları stajlara ait “seviye 

belirleme sınavı” yapılmasına,  sınav sonucu 100 puan üzerinden 60 puan üzeri olan ve yeterli kabul edilen 

öğrencilerin Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim müfredatında bulunan 

uygulamalı eğitimlerinden başarılı sayılarak intibaklarının yapılmasına ve bu sınıf için müfredatta bulunan 

kalan stajlarının verilmesine,  

9. Dönem 4 ve 5 için belirlenen öğrencilerin sınav sonucu 100 puan üzerinden 60 puan altı olan öğrencilerin 

bu stajları tekrar etmesine, 

10. AFSÜ Tıp Fakültesi‟ne yatay geçiş için başvuran öğrenciler bu şartları kabul etmiş sayılmasına ve Yüksek 

Öğretim Kurumu Başkanlığı‟nın 13.04.2022 tarih E-75850160-301.06.01-28010 sayılı yazısının 

3.maddesinde belirtilen şekilde öğrenci intibakı uygun bulunan sınıfa yazılı rızası alınarak yerleştirilmesine 

ve konunun Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 


