
YATAY GEÇİŞ İÇİN ARANAN ŞARTLAR 

 

(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) Ayrılacağı kurumda öğretim süresinde sağladığı genel akademik not ortalamasının en 

az 4 üzerinden 2.29 ya da 100 üzerinden 60 olmalıdır.  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. 

(3)  Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma 

programlarının birinci sınıfı ile son sınıfına yatay geçiş yapılamaz.  

(4) Önlisans programları ile lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılmaz. 

(5) 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. 

(6) 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. 

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

(8) 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. 

(9) 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. 

(10)  Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın yatay geçiş için başvurulan yıl itibarıyla 

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen şartları 

sağlamış olması zorunludur. 

(11)  Bir programın aynı anda hem birinci hem ikinci öğretimine başvurulabilir. 

(12) Yatay geçiş başvurusu sadece gelinen kurumda kayıtlı olunan sınıf/dönemi takip eden 

sınıf/döneme yapılabilir. 

(13) 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. 

(14) 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. 


