
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 

ÖNLĠSANS VE LĠSANS DÜZEYĠNDE  

YATAY GEÇĠġ ESASLARI  

 

 

KONTENJAN 

1) Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki 

diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş 

yapılabilir.  

 

Bununla birlikte; 

a. Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı; 

i. ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve 50’den az olan diploma programlarda iki, 51 ve 100 arası 

olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise dört kurumlar arası yatay 

geçiş kontenjanı Yükseköğretim Kurulu tarafından her yıl düzenli olarak belirlenir.  

ii. Geçişin yapılacağı diploma programının giriş yılındaki kontenjanı ile mevcut öğrenci sayıları 

arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan ilgili yönetim kurullarınca belirlenebilir. 

b. Kurum içi yatay geçiş kontenjanı ilgili yönetim kurullarınca her dönem için belirlenebilir. 

Kontenjanların belirlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilir. 

i. Her bir diploma programı için bahar yarıyılından başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere,  

hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kontenjanı 

belirleneceği kararlaştırılır.  

ii. Kontenjanlar geçişin yapılacağı diploma programının giriş yılındaki kontenjanının yüzde on 

beşini geçmeyecek biçimde belirlenebilir. 

c. Yurtdışı yatay geçiş kontenjanı ilgili yönetim kurullarınca her dönem için belirlenebilir. 

Kontenjanların belirlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilir. 

i. Kontenjan belirlenmesi halinde her bir program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının 

yarısını aşmayacak şekilde belirlenebilir. 

ii. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yabancı ülkelerden gelecek o ülkenin 

uyrukluğunda bulunan yabancı öğrencilerin kontenjanı sınırlamaya tabi değildir. 

2) Diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi önlisans 

programlarının bahar yarıyılı için Ocak ayı, güz yarıyılı geçişler içinse Temmuz ayı içinde ilan edilir. 

3) Yurtiçinden ve yurtdışından yatay geçiş yapacaklar için belirlenen kontenjanlar, Rektörlük tarafından 

ilan edilir ve bu kontenjanlara bağlı kalınır. Kontenjanların dolmaması halinde, dolmayan programların 

kontenjanları, diğer bir programa tahsis edilemez veya ek kontenjan verilemez. 

 

GEÇIġLER 

1) Yatay geçiş yapabilmek için öğrenci, ayrılacağı yükseköğretim programına ÖSYM Başkanlığınca 

yerleştirilmiş, sorumlu olduğu tüm dersleri almış ve aldığı tüm dersleri tabi olduğu yönetmelik 

hükümlerine göre başarmış olmalıdır.  

2) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının birinci 

sınıfı ile son sınıfına yatay geçiş yapılamaz. 

3) Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime 

kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına 

geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. 

4) Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş 

yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk 

yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan 

dahilinde yatay geçiş yapabilirler. Bu öğrenciler, 3843 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince ikinci 

öğretim için öngörülen ücreti ödemek zorundadırlar. 

5) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 

6) Başvuruların değerlendirilmesinde notlar dörtlük sistemde kullanılır. Bunun için yüzlük sisteme göre 

elde edilen başarı notlarının dörtlük sisteme dönüştürülmesinde, yatay geçiş yapacağı yükseköğretim 



kurumundan onaylı dönüşüm tablosu getirilmemesi halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 

dönüştürme tablosu kullanılır. 

7) Yurt dışı ve KKTC'deki üniversitelerin özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci kabul eden 

programlarında öğrenime başlayanlar ile Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınmamış 

üniversitelerin öğrencileri yatay geçiş yapamaz. 

8) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölüm/programlara başvuracak olanların hazırlık sınıfına 

devam etmiş ve/veya başarmış ya da UÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından her yıl Ocak ve 

Haziran aylarında düzenlenen Uludağ Üniversitesi Dil Sınavından (UDS) veya U.Ü.Yabancı Diller 

Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen sınavlardan istenen 

puanları almış olması gerekmektedir  

9) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın yatay geçiş için başvurulan yıl itibarıyla ÖSYM 

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen şartları sağlamış olması zorunludur.  

10) Bir programın aynı anda hem birinci hem ikinci öğretimine başvurulabilir. 

11) Yatay geçiş başvurusu sadece gelinen   kurumda kayıtlı olunan sınıf/dönemi takip eden sınıf/döneme 

yapılabilir. 

12) Kayıtlı olduğu programa Yurtdışından öğrenci sınavı (YÖS) veya eşdeğer sınavlar, Dikey Geçiş 

Sınavı (DGS) ile yerleştirilen öğrenciler ile daha önce yatay geçiş yapmış öğrencilerin başvuruları 

dikkate alınmaz. 

13) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilen diploma programlarına yatay geçiş için başvuran 

öğrencilerden gerekli görülmesi halinde, ilgili komisyonlar tarafından yapılacak özel yetenek seviye 

sınavında başarılı olmaları istenir.  

 

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇIġ KOġULLARI  

1) Üniversitemiz Yükseköğretim Kurumlarının ara sınıflarına veya yarıyıllarına yatay geçiş için öğrencinin; 

ayrılacağı kurumda öğretim süresinde sağladığı genel akademik not ortalamasının en az 4 üzerinden 2.29 

ya da 100 üzerinden 60 olmalıdır. 

 

2) Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim 

görmekte olduğu programdaki genel akademik not ortalamasının 100 üzerinden 80 (4 üzerinden 3,15)  

veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin 

diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. 

 

      Merkezi YerleĢtirme Puanına Göre Yatay GeçiĢ (21 Eylül 2013 – 28772 RG)(30.01.2014 

tarih ve 5980 sayılı YÖK yazısı) 
1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği Uludağ Üniversitesi 

diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı, 

ara sınıf ve son sınıf da dahil olmak üzere yatay geçiş için eğitim öğretim döneminin başlamasından 

itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapabilir. 

2) Ara sınıfta okuyan öğrencilerinin başvuru yaptığı programa başvuru yapıldığı yılda öğrenci 

yerleştirilmemiş ise öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıtlı olduğu yıldaki ÖSYM 

kılavuzundaki kontenjanı dikkate alınır. 

3) Yatay Geçiş için başvurulan UÜ programı, başvuru yapan öğrencinin halen kayıtlı olduğu programa 

kayıt yaptırdığı yılda öğrenci almamış ya da program açılmamış ise yatay geçiş yapılamaz.  

4) DGS ile yerleşen öğrencilerin değerlendirme işlemlerinde DGS puanları dikkate alınır. 

5) Her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için o yılki ÖSYM kılavuzunda 

yayımlanan kontenjanın %10’u kadar yıllık kontenjan ayrılır. Kontenjan kalması durumunda Bahar 

döneminde de başvuru alınır. 

6) Başvuran aday sayısının belirlenen kontenjanı geçmemesi durumunda  başvurular kabul edilerek 

kayıtları yapılır, kontenjandan fazla başvuru olması durumunda ÖSYS puanı en yüksek adaydan 

başlanarak kontenjan dahilinde kabul işlemleri yapılır. Aynı yıl yerleşmiş aynı puana sahip birden fazla 

aday olması durumunda ÖSYM Sonuç belgesindeki ortaöğretim başarı puanı yüksek olan geçiş hakkı 

kazanır.  



7) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın yatay geçiş için başvurulan yıl itibarıyla ÖSYM 

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen şartları sağlamış olması 

zorunludur. 

8) Kayıtlı olduğu programa Özel Yetenek Sınavı, Yurtdışından öğrenci sınavı (YÖS) veya eşdeğer 

sınavlar ile yerleştirilen öğrencilerin merkezi bir yerleştirme puanı bulunmadığından söz konusu 

maddeden yararlanamaz.  

9) Öğretim dili Türkçe olan programdan tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim yapan (Zorunlu 

yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan)  bölüm/programlara başvuracak olanların hazırlık sınıfına devam 

etmiş ve/veya başarmış ya da U.Ü.Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinde belirlenen sınavlardan istenen puanları almış olması gerekmektedir. Yabancı Dil Şartını 

sağlamayanlar yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar. 

10) Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki 

ÖSYM puanı dikkate alınır, başarı vb. şart aranmaz. 

11) Hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf da dahil olmak üzere kabul edilen öğrencilerin intibak 

işlemleri UÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümlerine göre yapılır. 

 

 

YURTDIġINDAN YATAY GEÇIġ KOġULLARI  

1) Üniversitemiz Yükseköğretim Kurumlarına yurtdışından yatay geçiş koşulları şunlardır:  

a. Yurtdışından yatay geçişlerde, yatay geçiş yapılacak olan yükseköğretim kurumunun, Yükseköğretim 

Kurulu tarafından denkliği kabul edilen kurumlar arasında olması ve kayıtlı olduğu diploma 

programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin 
Üniversitemiz tarafından kabul edilmesi gerekir.  

b. Yurtdışından yatay geçiş yapacak öğrencinin yurtdışı yükseköğretim kurumunda, yabancı dil hazırlık 

sınıfı hariç en az bir yıl okumuş, ve kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not 

ortalamasının en az 100 üzerinden 60 ya da ÖSYS puanının yatay geçiş yapılmak istenen programın 
taban puanından yüksek olması şartı aranır gerekir.  

c. Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarında Türkçe öğretim yapılan üniversitelerden gelen, eşdeğer 

yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin yatay geçiş talepleri, yurtdışı yatay geçişler arasında 
değerlendirilir.  

d. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte; öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği 

yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puanına 

sahip öğrencilerden yurt dışında yükseköğrenim gördüğü ve bitirmiş olduğu dönemlere ait bütün 

derslerini alarak en fazla 1 dersten başarısız olanlar yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla 

başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında 
değerlendirilir.  

e. Yurtdışında yükseköğrenime başlayan öğrencilerin Üniversite programlarına geçiş başvurusunda 

bulunabilmesi için ÖSYS puanına veya Senato tarafından kabul edilen sınav türlerinden birine sahip 

olmaları gerekir. http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/ogrenciisleri/2013_yurtdisi_sinav_turleri.pdf  

Adayın ÖSYS puanının en az bir yükseköğretim kurumunun diploma programına ÖSYM tarafından 

merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanına eşit olması veya Senato tarafından 

kabul edilen sınav türlerinden yatay geçiş başvurusunda ilan edilen asgari puana sahip olması gerekir. 

http://www.yok.gov.tr/content/view/883   

 

 

Özel Durumlarda Yatay GeçiĢ (21 Eylül 2013 – 28772 RG) 
2013-2014 eğitim-öğretim döneminden önce Suriye ve Mısır’da önlisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta 

Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde eğitime başlayan Türk vatandaşı, 

bu ülkelerin vatandaşı ile bu ülkelerdeki yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim 

kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde; 

1) Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu Yükseköğretim 

Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler Türkiye’deki yükseköğretim 

kurumlarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler.  

2) Öğrenciler yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olması durumunda birinci sınıfa ve son sınıf 

dahil yatay geçiş yapabilirler. 

http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/ogrenciisleri/2013_yurtdisi_sinav_turleri.pdf
http://www.yok.gov.tr/content/view/883


3) Öğrencilerin başvurduğu bölümün ilgili yılındaki ÖSYS kontenjanının %10’unu geçmemek üzere 

yatay geçiş başvuruları değerlendirilir. 

4) Yatay geçiş için istenen belgelere sahip olmayan öğrenciler Gaziantep, Kilis 7 Aralık, Harran 

(Şanlıurfa), Mustafa Kemal (Hatay), Osmaniye Korkut Ata, Çukurova, Mersin Üniversitelerinde özel 

öğrenci olarak  ders alabilirler, belgelerini sağlayanlar yatay geçiş hakkından yararlanabilirler. 

5) Özel Durumlara ilişkin yatay geçiş başvurularında başvuru formuna aşağıdaki belgelerin eklenmesi 

gerekmektedir. 

a. Onaylı Öğrenci Belgesi Aslı, 

b. TC Kimlik/Pasaport Fotokopisi 

c. Lise Diploması onaylı örneği veya aslı 

d. Ara Sınıfa Yapılacak Başvurularda Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin 

ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren 

resmi belgenin aslı ile birlikte ders içeriklerini gösteren onaylı belge. 

e. Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görmüş öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Belgesinin 

onaylı fotokopisi veya eşdeğer sınav sonuç belgesi. 

f. Türkçe Dil Belgesi 

g. Disiplin cezası almadığını gösterir belge.  

 

 

KURUM ĠÇI YATAY GEÇIġ KOġULLARI  

1) Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya üniversite 

içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki 

eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar 

dahilinde yatay geçiş yapılabilir.  

 

Bunun için;  

a. Ayrılacağı programda öğretim süresinde sağladığı genel ağırlıklı not ortalaması en az 4 

üzerinden 2.29  ya da 100 üzerinden 60 olmalıdır. 

b. Ancak bu başarı şartını sağlayamayan aday, merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği 

diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması halinde yatay geçiş için başvuru 

yapabilir. Bu şekilde başvuru yapan adayların başvuruları sadece bu başarı şartını sağlayan 

adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir. 

 

2)  Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden 

diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava 

girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi 

yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin 

diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.  

 

 

 

DIĞER YÜKSEKÖĞRETIM KURUMLARINDAN YATAY GEÇIġ 

KOġULLARI 

1) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans 

düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde 

ve kurumlar arası yatay geçiş hükümlerine uygun olarak yatay geçiş yapabilirler. 

2)  Bu kurumlardan 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, disiplinsizlik 

nedeni ile ilişiği kesilenler yatay geçiş için başvuramazlar.  

3)  İkinci fıkra kapsamına girmeyen bir gerekçe ile birinci fıkra kapsamındaki yükseköğretim 

kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde yatay geçiş 

için başvurabilir. Bu başvurular kurumlar arası yatay geçiş hükümlerine göre değerlendirilir.  

 



BAġVURULAR  

1) Başvurular, matbu dilekçeyle Uludağ Üniversitesinin ilgili birimine, ilan edilen tarihler arasında şahsen 

veya yetkili temsilci aracılığı ile yapılır, posta ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru 

dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir.  

 

a) Onaylı Öğrenci Belgesi Aslı, 

b) Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim 

gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı ile birlikte ders 

içeriklerini gösteren onaylı belge. 

c) Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görmüş öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Belgesinin onaylı 

fotokopisi veya eşdeğer sınav sonuç belgesi. 

d) Disiplin cezası almadığını gösterir belge.  

e) Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi.(ÖSYM’nin web sayfasından alınan) 

f) İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle 

başarı sıralamasında ilk  % 10’a girdiklerini gösterir resmi belge.  

g) Yurtdışı kurumlardan geçiş yapmak isteyen adayların, ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan 

katalog, öğretim planları ve öğrenci değerlendirme sistemi ile ilgili belgeleri de eklemesi gerekir.  

h) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenler 

için ilişik kesilme nedenini gösteren belge. 

i)    Başvurunun yetkili temsilci aracılığı ile yapılması halinde yetki belgesine temsilci ve temsil 

olunanın resmi kimlik fotokopisi eklenir. 

 

2) Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlar ile 

başvurusu değerlendirilen ve kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim yapılmaz. 

 

DEĞERLENDIRME 

1)  Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, ilgili yönetim kurulları tarafından eğitim-öğretimden sorumlu 

Dekan/Müdür Yardımcıları Başkanlığında oluşturulan en az 3 üyeden oluşan komisyonlar yapar. 

Başvuru sayısına göre birden fazla komisyon oluşturulabilir.  

2) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi ilgili Yönetim Kurulu 

tarafından karara bağlanır.  

3) Merkezi yerleştirme ve özel yetenek sınavı  ile öğrenci alan programlara başvuran adayların 

değerlendirilmesinde, adayın başvuru yaptığı ÖSYS puan türünde almış olduğu ÖSYS puanı ve 4’lük 

sistem üzerinden GANO’su dikkate alınır ve aşağıdaki formül kullanılarak adayın değerlendirme puanı 

hesaplanır:  
 

Değerlendirme Puanı = (Adayın ÖSYS puanı / UÜ Programın taban puanı) x 60  + (Adayın GANO’su 

/4)  x 40  
 

4) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Devlet Konservatuvarına başvuran adayların değerlendirilmesinde, 

adayın seviye tespit sınavından almış olduğu 100 üzerinden puan ve 4’lük sistem üzerinden GANO’su 

dikkate alınır ve aşağıdaki formül kullanılarak adayın değerlendirme puanı hesaplanır:   
 

Değerlendirme Puanı = (Seviye tespit sınavı puanı/100,00) x 60 + ( (Adayın GANO su / 4) x 40  



5) ÖSYS puanı olmayan adaylar için, ÖSYS puanı olarak yükseköğretim kurumunun ilgili diploma 

programına ÖSYM tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanı esas 

alınarak bu maddenin 3.fıkrasında belirtilen değerlendirme puanı hesaplanır.  

6) Meslek yüksekokullarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde sadece adayın GANO’su esas alınır.  

7) Adaylar en yüksek değerlendirme puanından en düşüğe doğru sıralanır ve değerlendirme bu sıralamaya 

göre yapılır.  

8) Asıl sayısı kadar yedek aday belirlenir. Akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıt için 

başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır.  

 

SONUÇLARIN ĠLANI 

1) Her bir diploma programına yapılan kurumlar arası yatay geçiş ile yurt dışı yatay geçiş değerlendirme 

sonuçları üniversitenin www.uludag.edu.tr internet sayfasında, kurum içi yatay geçiş sonuçları ise ilgili 

yükseköğretim kurumunun internet sayfasında duyurulur.  

2) Duyuruda adayların isimleri, geldiği üniversite isimleri, kabul edildikleri bölüm/program ve sınıfları ile 

değerlendirmeye esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde asıl ve yedek adaylar tek bir listede ilan 

edilir. 

3) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. 

Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedek adaylar duyuru yoluyla 

çağırılır. 

 

KAYIT ĠġLEMLERI 

1) Yatay Geçiş kayıtları her yıl ilan edilen süreler içerisinde ilgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul/Devlet 

Konservatuvarı/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde yapılır. Belirtilen tarihler arasında herhangi bir 

nedenle kayda gelmeyenler kayıt hakkını kaybederler. 

2) Başvuru sırasında üniversitemize sunulan belgelerle şahsi dosyadaki belgeler arasında bir eksiklik veya 

tutarsızlık olması halinde Yönetim Kurulu Kararıyla ilgilinin yatay geçiş işlemi ve kaydı iptal edilir.  

3) Yatay Geçiş ile kayıt olan öğrencilerin geldikleri Yükseköğretim Kurumundaki süreler öğrenim süresine 

dahil edilir. 

 

ĠNTIBAK IġLEMLERI  

1) Yatay geçişlerde, geçiş yapılan yükseköğretim kurumunun öğretim programı esas alınarak öğrenciye ek 

ders/dersler aldırılabilir, öğrencilerin U.Ü.Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümlerine göre 

muafiyet ve intibak işlemleri yapılır. 

2) Geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri 

kesinleştikten sonra 5 gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir ve  yükseköğretim öğrenci 

veritabanına (YÖKSİS) işlenir. 

 

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 

1) Esaslarda hüküm bulunmayan durumlarda 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 

Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve 

ilgili diğer mevzuat hükümleri, ilgili Yükseköğretim Kurulu Kararları, Genelgeleri, Senato ve ilgili birim 

yönetim kurulu kararları uygulanır. 

http://www.uludag.edu.tr/

