
YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER 
 

BAŞVURULAR 

 
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. 

 
1- Onaylı Öğrenci Belgesi Aslı. 

2- TC Kimlik/Pasaport Fotokopisi. 

3- Lise Diploması onaylı örneği veya aslı ve denklik belgesi. 

4- Ara Sınıfa Yapılacak Başvurularda Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim 

gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı, müfredat ve ders 

içeriklerini gösteren onaylı belge. 

5- Disiplin cezası almadığını gösterir belge. 
6- Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görmüş öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Belgesinin onaylı 
fotokopisi veya eşdeğer sınav sonuç belgesi. 

7- Öğrencinin kayıtlı olduğu  yükseköğretim  programına  yerleştiği  sınava  ait  sınav  sonuç  belgesi. 

Yurtdışı kurumlardan geçiş yapmak isteyen adayların, ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan 

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

8- Yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin öğrenimlerine başlayabilmeleri için Uludağ Üniversite 

tarafından düzenlenen “Türkçe Yeterlik Sınavı” ile Türkiye'de bulunan Üniversitelerin Dil Öğrenme 

Merkezleri veya Senato tarafından kabul edilen sınavlardan başarılı olmaları gerekir. 

Not: Belgelerin onaylı Türkçe tercümelerinin de başvuru esnasında teslim edilmesi gerekmektedir. 

Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında 

ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında 
öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön  lisans programları  için  YGS’de ilgili  puan 
türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla 
puan almaları şartı aranacaktır. 

 
 SAT 1 (Minimum 1000 puan) 

 ACT (Minimum 21 Puan) 

 Abitur 

 Fransız Bakaloryası 

 GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders) 
 Uluslar arası Bakalorya (International Baccalaureat IB) 

 Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) 

 İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) 

 
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek öğrencilerin öğrenciliklerini tanıtmaları, 
Milli Eğitim Bakanlığı veya yurt dışı temsilciliklerimizde öğrenci dosyası açtırmaları ve vize almaları 
gerekmektedir. 

 
 
 

9- Yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin öğrenimlerine başlayabilmeleri için Uludağ Üniversite 

tarafından düzenlenen “Türkçe Yeterlik Sınavı” ile Türkiye'de bulunan Üniversitelerin Dil Öğrenme 

Merkezleri veya Senato tarafından kabul edilen sınavlardan başarılı olmaları gerekir. 

 
Not: Belgelerin onaylı Türkçe tercümelerinin de başvuru esnasında teslim edilmesi gerekmektedir. 


