
 

 

 
TÜM AKADEMİK YILVEYA BİR AKADEMİK YILIN BELLİ BİR BÖLÜMÜNÜBAŞKA 

BİR ÜNİVERSİTEDE YAPMAK İSTEYEN YDÜ- TIP FAKÜLTESİÖĞRENCİLERİ 
İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ 

 
DÖNEM 1 ve DÖNEM 2  ÖĞRENCİLERİ 
Başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında yapılır. 
DÖNEM 1  

Dönem 2’nin tamamını başka bir üniversitedeözel öğrenci statüsü ile 
okumak, 

 
DÖNEM  2 

Dönem 3’ün tamamını başka bir üniversitedeözel öğrenci statüsü ile 
okumak, 

 
İşlemler:Aşağıda verilen web sitesinde belirtilen kurallar geçerlidir. 

https://neu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/10/10/YD%C3%9C-%C3%96zel-
%C3%96%C4%9Frenci-Y%C3%B6nergesi-11.05.2018.pdf 

 
DÖNEM 3 

Olasılık 1:Dönem 4.’ün tüm stajlarını başka bir üniversitedeözel öğrenci 
statüsü ile okumak 
Yapılacaklar:Aşağıda verilen web sitesinde belirtilen kurallar geçerlidir. 
https://neu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/10/10/YD%C3%9C-%C3%96zel-
%C3%96%C4%9Frenci-Y%C3%B6nergesi-11.05.2018.pdf 

Olasılık 2: Dönem 4’ünbir veya daha fazla stajını başka bir üniversitede 
yapmak  
İşlemler:  

1. Öğrenci Dekanlığa dilekçe ile başvurur. 
2. Dekanlık uygun bulursa öğrencinin isteğiniDönem 4’ün ilgili Anabilim 

Dalı başkanına iletir. 
3. Anabilim Dalı/Dalları akademik kurul/ları uygun bulursakararı yazı ile 

Dönem 4 Koordinatörlüğü’ne bildirir. 
4.Dönem 4 koordinatörü uygun bulursakararı yazı ile dekanlığa bildirir. 
5.Dekanlık Yönetim Kurulu kararı alır ve karar rektörlüğe yazı ile iletir.  
 

DÖNEM 4  
Öğrenci Dönem 4 stajlarını tamamladıktan sonra başvuru yapabilir. 

Olasılık 1:Dönem 5’in tüm stajlarını başka bir üniversitedeözel öğrenci 
statüsü ile okumak 
İşlemler: Aşağıda verilen web sitesinde belirtilen kurallar geçerlidir. 

https://neu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/10/10/YD%C3%9C-%C3%96zel-
%C3%96%C4%9Frenci-Y%C3%B6nergesi-11.05.2018.pdf 

 



 

 

Olasılık 2: Dönem 5.’in bir veya daha fazla stajını/seçmeli stajını başka bir 
üniversitede yapmak  
İşlemler:  1. Öğrenci Dekanlığa dilekçe ile başvurur. 

2. Dekanlık isteği uygun bulursa Dönem 5’in ilgili Anabilim Dalı 
başkanına iletir. 

3. Anabilim Dalı/Dalları akademik kurul/ları uygun bulursakararı yazı ile  
Dönem 5 Koordinatörlüğü’ne bildirir. 

   4. Dönem 5 koordinatörü uygun bulursa dekanlığa bildirir. 
   5. Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu olumlu/olumsuz kararı rektörlüğe yazı 

ile bildirir. 
 

DÖNEM 5  
Dönem 5’te olan ve intörnlük döneminin tamamını ya da bir bölümünü başka bir 
üniversitede yapmak isteyenler Dönem 6 Koordinatörlüğünün belirlediği tarihler 
arasında başvurularını yapabilirler. Ancak, Dönem 5’in tüm stajlarını bitirmeden 
İNTÖRN OLAMAZLAR. 
 

Olasılık 1:İntörnlük rotasyonlarının tamamınıTürkiye’de işbirliği protokolü 
imzalanmış bir eğitim ve araştırma hastanesinde, bir üniversitenin tıp fakültesinde, 
ya da koordinatörlüğün uygun gördüğü başka bir kurum/kuruluşta yapmak 
İşlemler: 

  1. Öğrenci dilekçe ile Dönem 6 Koordinatör’üne başvurur. 
2. Dönem 6 Koordinatörü isteği uygun bulur ise Dekanlığa iletir. 
3. Dekanlık Rektörlüğe iletir. 
4. Rektörlük uygun bulursa karşı kuruma iletir.  
5.  Karşı kurumdan Rektörlüğe gelen yazı Dekanlığa iletilir. 
6. Dekanlık ilgili öğrenciye bildirir. 

 
 
Olasılık 2 :Bir /birden fazla  zorunlu ya da seçmeli intörnlük rotasyonunu 
Türkiye’de işbirliği protokolü imzalanmış bir eğitim ve araştırma hastanesinde,bir 
üniversitenin tıp fakültesinde, ya da koordinatörlüğün uygun gördüğü başka bir 
kurum/kuruluşta da yapmak 

 
İşlemler:  

  1. Öğrenci dilekçe ile Dönem 6 Koordinatör’üne başvurur. 
2. Dönem 6 Koordinatörü isteği uygun bulur ise Dekanlığa iletir. 
3. Dekanlık Rektörlüğe iletir. 
4. Rektörlük uygun bulursa karşı kuruma iletir.  
5.  Karşı kurumdan Rektörlüğe gelen yazı Dekanlığa iletilir.  
6.  Dekanlık ilgili öğrenciye bildirir. 

  



 

 

Olasılık 3: Bir /birden fazla zorunlu veya seçmeli intörnlük rotasyonunu KKTC’de 
Devlet Hastanesi ya da Sağlık Merkezlerinde yapmak  
İşlemler:    

1. Dönem 6 Koordinatörü başvuracak öğrencilerin listesini hazırlar  ve 
     öğrencilere gereken belgeleri tamamlatır. 

2. Dekanlık, öğrencilere ait belgeleri üst yazı ile KKTC Sağlık  
     Bakanlığı’na iletir. 

 
YATAY GEÇİŞ: 
İntörnlük dönemindeTürkiye’deki bir tıp fakültesinden ya da Türkiye dışındaki bir 
ülkeden YDÜ Tıp Fakültesi’ne yatay geçiş ile öğrenci gelemez. 
 

 
 
 
 


