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KARAR 
 

Yabancı uyruklu, KKTC uyruklu ve tıp dışı meslek mensubu uzmanlık öğrencilerinin, 
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 16. Maddesi 4 üncü fıkrası b 
bendi uyarınca, eş durumu ve sağlık durumu mazeretleri nedeniyle yapılacak olan nakillerinde, 
puan hesabının ekte bulunan rehberde tarif edilen şekilde yapılmasına karar verilmiştir. 
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YABANCI UYRUKLU, KKTC UYRUKLU VE TIP DIŞI 
MESLEK MENSUBU UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN 

MAZERETLİ NAKİLLERİ İÇİN PUAN HESAP REHBERİ 
 

 
 
Yabancı uyruklu, KKTC uyruklu ve tıp dışı meslek mensubu uzmanlık öğrencilerinin, Tıpta 

ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 16 ncı Maddesi 4 üncü fıkrası b bendi 
uyarınca, eş durumu ve sağlık durumu mazeretleri nedeniyle nakillerinde puan hesabı aşağıda tarif 
edilen şekilde yapılmalıdır: 
 
1-Nakil olunmak istenen program aynı sınav döneminde kendi türünde kontenjan açtıysa: 
uzmanlık öğrencisinin kendi puanı ile nakil olmak istediği programın kendi kontenjan 
türündeki taban puanı kıyaslanır.   

 
*Kendi puanı, bu puana eşit veya bu puandan fazlaysa nakil olabilir. 
*Kendi puanı, bu puandan düşükse nakil olamaz. 

 
2-Nakil olunmak istenen program aynı sınav döneminde kendi türünde kontenjan açmadıysa: 
Uzmanlık öğrencisinin yerleştirildiği programın, aynı sınav dönemindeki genel kontenjanına ait taban 
puanı, nakil olmak istediği programın aynı sınav dönemindeki genel kontenjanına ait taban puanı ile 
karşılaştırılır. Yani her iki programın, aynı sınav dönemindeki, genel kontenjanlarına ait taban 
puanları kıyaslanır. 
 
(Aynı sınav döneminde kendi programı ve / veya nakil olmak istediği programın genel 
kontenjanına ait puan oluşmamışsa, ilgili programın genel kontenjan ile uzmanlık öğrencisi aldığı 
son üç sınav taban puan ortalaması, bu yoksa son iki sınav taban puan ortalaması, bu da yoksa son 
sınav taban puanı esas alınır. Nakil olunmak istenen programa genel kontenjan ile daha önce hiç 
uzmanlık öğrencisi alınmamış ise puanı sıfır kabul edilir.) 
 

*Kendi programının genel kontenjanına ait taban puanı, nakil olmak istediği 
programın genel kontenjanına ait taban puanına eşit veya bu puandan fazlaysa ya da nakil 
olmak istediği programın genel kontenjanına ait puanı sıfır ise nakil olabilir. 
 *Kendi programının genel kontenjanına ait taban puanı, nakil olmak istediği 
programın genel kontenjanına ait taban puanından düşükse nakil olamaz. 
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