
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

YATAY GEÇİŞ VE İNTİBAK KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI 

 

MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM 

Bu esaslar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu’nun oluşturulma ve çalışma 

esaslarını tanımlamak için hazırlanmıştır. 

MADDE 2- TANIMLAR 

YATAY GEÇİŞ VE İNTİBAK KOMİSYONU:  

Fakültemize yatay geçiş için başvuran ya da denklik lisans tamamlama için YÖK tarafından aktarılan 

öğrencilerin değerlendirilmesi amacıyla kurulmuş bir komisyondur. Değerlendirme süreci iki temel alanı 

kapsamaktadır; 

A. Yatay geçiş başvurularının “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki 

Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına 

İlişkin Yönetmelik” kapsamında, Ege Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş 

Yönergesinde tanımlanan ilke ve kurallar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi, 

B. Denklik lisans tamamlama amacıyla fakültemizde klinik pratik uygulamaları almak üzere YÖK 

tarafından aktarılan öğrencilerin eğitim süreci ve değerlendirmelerinin “Yükseköğretim Yürütme 

Kurulunun 02.11.2017 tarihli toplantısında belirlenen “Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi 

İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar”a göre gerçekleştirilmesi.  

 
MADDE 3- YATAY GEÇİŞ VE İNTİBAK KOMİSYONU ÜYELERİ ve GÖREVLENDİRİLMELERİ 
 

Komisyonda görevlendirilecek üyelerin, eğitim yönetimi deneyimi olması veya diğer eğitim 

kurul ve komisyonlarında çalışmış olması gerekir. Dekan, Dekan yardımcıları, Eğitim 

Koordinatörü ve Fakülte öğrenci işleri temsilcisi komisyonun doğal üyesidir. Komisyon 

başkanlığını Dekan üstlenir, çalışmaların yürütülmesi ve sürekliliğinin sağlanmasından 

sorumludur. Komisyon; klinik ve temel bilimler, dikey koridorlar ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nı 

(TEAD) temsil eden öğretim üyelerinin eğitim programındaki rolleri esas alınarak doğal üyeler 

dışında dengeli dağılım ile en az on kişiden oluşturulur. 

Üyeler, Dekan tarafından en az üç yıl süre ile görevlendirilirler. Görevlendirme değişiklikleri, komisyon 

hafızasının ve temsiliyet dağılımının korunmasına dikkat edilerek, komisyon üyelerinin de önerileri alınarak 

yapılır. Dekan tarafından bir üye arka arkaya iki dönem görevlendirilebilir. Komisyon çalışmaları için 

sekreterlik görevini öğrenci işleri temsilcisi yürütür. 



 

MADDE 4- YATAY GEÇİŞ VE İNTİBAK KOMİSYONUNUN AMACI 

Fakültemize yatay geçiş için başvuran öğrencilerin Ege Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi ilke ve kuralları 

çerçevesinde değerlendirilmesi ve kayıtlı oldukları fakültedeki eğitim aşamalarının fakültemizin güncel 

eğitim programı ile uyumunu değerlendirmektir. Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu, buna ek olarak YÖK 

tarafından denklik lisans tamamlama için fakültemize aktarılan öğrencilerin öğrenim süreçlerinin 

düzenlenmesi ve değerlendirilmesini planlamakla sorumludur.  

 

MADDE 5- YATAY GEÇİŞ VE İNTİBAK KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ 

A. Yatay geçiş için fakültemize başvuran öğrencilerin Ege Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi ilke ve 

kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi ve kayıtlı oldukları fakültede tamamlamış oldukları eğitim 

aşamasının fakültemizin güncel eğitim programı ile uyumunu değerlendirmek amacıyla; 

1. Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin Ege Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programı Yatay Geçiş 

Yönetmeliğinde tanımlanan ölçütlerle başvuru belgelerinin incelenmesi 

2. Başvuran öğrencilerin halen kayıtlı bulundukları fakültede uygulanan eğitim programının (eğitim 

programı modeli, yapısı, içeriği, kuramsal ve uygulamalı eğitimler, uygulanan eğitim strateji ve 

yöntemleri, sınavlar vb) incelenmesi 

3. Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin halen kayıtlı oldukları fakültenin eğitim programında 

tamamlamış oldukları aşamada eriştikleri düzeyin fakültemizin güncel eğitim programındaki 

yerinin değerlendirilmesi 

4. Değerlendirme sonucunu açıklayan gerekçeli rapor hazırlanarak fakültemiz dekanlığına sunulması    
 

B. YÖK tarafından denklik lisans tamamlama için fakültemize aktarılan öğrencilerin öğrenim süreçlerinin 

düzenlenmesi ve değerlendirilmesini planlamak amacıyla; 

1. Öğrencilerin alacakları dersler için dağılım ve rotasyonlarının ilgili birimlerde yürütülen eğitim 

programını aksatmayacak biçimde Öğrenci İşleri Bürosu ile işbirliği içinde planlanması  

2. Öğrenci yeterliğinin değerlendirilmesi için farklı birimlerin eğitim ve uygulamalarını gözeten 

yapılandırılmış formların hazırlanması ve gerektiğinde güncellenmesi 

MADDE 6- YATAY GEÇİŞ VE İNTİBAK KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA İŞLEYİŞİ 

Komisyon başvuru dönemlerinde ve gündem doğrultusunda Dekanın başkanlığında toplanır. Yatay 

geçiş başvuruları öğrenci işleri temsilcisi tarafından komisyonda sunulur. Komisyona verilen yatay geçiş 

inceleme ve değerlendirme görevleri üyeler arasında iş bölümü yapılarak incelenir.  Değerlendirmeler, 

ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikleri gözeterek güncel yönetmelikler çerçevesinde yapılır. Gerekçeli 

raporlar karara bağlanmak üzere Fakülte Yönetim Kurulu’na hazırlanır. 


