ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
ÖNLĠSANS VE LĠSANS DÜZEYĠNDEKĠ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇĠġ,
ÇĠFT ANADAL VE YAN DAL YAPILMASI ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNERGE
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç
Madde 1 – (1) Bu yönergenin amacı, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin
yükseköğretim kurumlarındaki fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulu
bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki
eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş, çift anadal, yandal programlarında uyulması
gereken usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – (1) Bu yönerge, yükseköğretim kurumlarındaki ön lisans ve lisans düzeyindeki
diploma programları arasındaki her türlü yatay geçiş, çift anadal, yandal, programlarına ilişkin
hükümlerini kapsar.
Dayanak
Madde 3 – (1) Bu yönerge, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik esas alınarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu yönergede geçen;
a) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul, devlet konservatuvarı veya meslek yüksekokulunu,
b) Birim Kurulu: Fakültelerde Fakülte Kurulunu, Yüksekokullarda Yüksekokul Kurulunu,
Devlet Konservatuvarında Konservatuvar Kurulunu, Meslek Yüksekokullarında Meslek
Yüksekokulu Kurulunu,
c) Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde Fakülte Yönetim Kurulunu, Yüksekokullarda
Yüksekokul Yönetim Kurulunu,
Devlet Konservatuvarında Konservatuvar Yönetim
Kurulunu, Meslek Yüksekokullarında Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
ç) Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı
yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı
diploma alabilmesini sağlayan programı,
d) Devlet Konservatuvarı: Uludağ Üniversitesine bağlı Devlet Konservatuvarını,
e) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya
bölümlerin belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans diploması
düzenlenen yükseköğretim programlarını,
f) Düzey: Önlisans veya lisans diploma programlarından her birini,
g) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurullarıtarafından
içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
h)Fakülte: Uludağ Üniversitesi'ne bağlı fakülteleri,
ı) Farklı Puan Türü: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sisteminde yükseköğretim programlarına
yerleştirmede kullanılan puanların hesaplanmasında kullanılan testler dikkate alınarak 2010
yılından itibaren SAY Puan Türü (YGS -1 ile YGS -2), SÖZ Puan Türü (YGS -3 ile YGS -4),

EA Puan Türü (YGS -5 ile YGS-6), Matematik –Fen (MF) Puan Türü, Türkçe – Matematik
(TM) Puan Türü, Türkçe – Sosyal (TS) Puan Türü, Yabancı Dil (DİL) Puan Türü olmak üzere
yedi puan türünü; 2009 yılı ve öncesinde ise EA-1, SAY-1, SÖZ-1, EA-2, SAY-2, SÖZ-2 ve
DİL olmak üzere yedi puan türünü ve bu puan türlerinden SAY-1 SAY Puan Türüne, SÖZ-1
SÖZ Puan Türüne, EA-1 EA Puan Türüne, SAY-2 Matematik –Fen Puan Türüne, EA-2
Türkçe – Matematik Puan Türüne, SÖZ-2 Türkçe-Sosyal Puan Türüne, DİL ise Yabancı Dil
Puan Türüne karşılığını,
i) Genel not ortalaması (GANO): Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği
döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,
j)İntibak programı: Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, geçiş yapılan
diploma programının müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan
oluşan programı,
k)Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
l) Kurum içi yatay geçiş: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu içindeki aynı
düzeydeki diğer diploma programlarına geçişini,
m) Kurumlararası yatay geçiş: Bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar
tarafından bir üniversiteye bağlı olmaksızın kurulan meslek yüksekokullarından aynı düzeyde
diploma programından başka bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar
tarafından kurulan bağımsız meslek yüksekokullarına yapılan geçişi,
n) Meslek Yüksekokulu: Uludağ Üniversitesi'ne bağlı meslek yüksekokullarını,
o) Not çizelgesi: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının
topluca yazıldığı belgeyi,
ö) Ortak program: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna kabul edilen öğrencilerin
önlisans veya lisans derecesi verilen bir diploma programına geçmeden önce aynı
yükseköğretim kurumunda aldıkları derslerden oluşan programı,
p) Rektör: Uludağ Üniversitesi Rektörü'nü,
r) Senato: Uludağ Üniversitesi Senatosu'nu,
s) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen o yıl kayıtları itibarıyla
en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,
ş)Uluslararası ortak diploma programı: Yükseköğretim kurumlarının yurtdışındaki
yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek önlisans veya lisans
diploması veren programlarında yürüttükleri uluslararası ortak eğitim ve öğretim programını,
t) Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması
kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli
bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge
(yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,
u) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin bu Yönetmelikteki
esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme
hakkı kazanmasını,
ü) Yüksekokul: Uludağ Üniversitesi'ne bağlı yüksekokulları,
v) Yükseköğretim öğrenci veritabanı (YÖKSİS): Yükseköğretim Kurulu bünyesinde tüm
yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrenim gören
öğrencilerin bilgilerinin tutulduğu merkezi veritabanını,
ifade eder.

ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Yatay GeçiĢ Genel Ġlkeleri ve BaĢvuru KoĢulları
Kontenjanlar
MADDE 5 – (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 ayrılacağı belirlenebilir.
ii) Kontenjanlar geçişin yapılacağı diploma programının giriş yılındaki kontenjanının
yüzde onbeşini 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
uyruğunda 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.
GeçiĢler
MADDE 6 – (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) Önlisans programları ile lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılmaz.
(4) 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.
(5) Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma
programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı
bakımından bulunduğu sınıfın başvuru dönemi itibarıyla 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.
(6) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmaya engel teşkil etmez.
(7) 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.
(8) Yurt dışı (KKTC dahil) üniversitelerin özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci kabul
eden programlarında öğrenime başlayanlar ile Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği
tanınmamış üniversitelerin öğrencileri yatay geçiş yapamaz.
(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 Sınavıyla (DGS) yerleştirilen öğrenciler ile daha önceden 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.
Yatay GeçiĢ BaĢvuru KoĢulları
Madde 7 – (1) Kurumlararası Yatay GeçiĢ;
a) 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.
b) 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.
(2) Kurum Ġçi Yatay GeçiĢ;
a) 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 yatay geçiş için
öğrencinin; ayrılacağı programda öğretim süresinde sağladığı genel ağırlıklı not ortalaması en
az 4 üzerinden 2.29 ya da 100 üzerinden 60 olmalıdır.
b) 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.
(3) YurtdıĢından Yatay GeçiĢ;
a) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurtdışında öğrenim gördüğü
yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans veya lisans diploması
vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı
olduğu diploma programının yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma
programına eşdeğerliğinin Üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
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.
c) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak
istediği diploma programının başvurulan sınıfın ilgili YGS/LYS taban puanına sahip
öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın
yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu
Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışından yatay geçiş kontenjanı
kapsamı dışında değerlendirilir.
d) Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere ayrılan yurt dışı
yatay geçiş kontenjanlarına başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen eşdeğer
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. Sıralama 100 lük sisteme dönüştürülmüş puanlar üzerinden en yüksek puandan
başlanarak kontenjan dâhilinde yapılır.









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.
(4) Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yatay GeçiĢ;
a) 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.
b) 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.
c) b) bendi kapsamına girmeyen bir gerekçe ile a) bendi kapsamındaki yükseköğretim

kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde
yatay geçiş için başvurabilir. Bu başvurular kurumlararası yatay geçiş hükümlerine göre
değerlendirilir.
(5) Özel Durumlar Nedeniyle Yatay GeçiĢ;
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin,
sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları
çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her
sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı
oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, Üniversitedeki diploma
programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan
aranmaksızın nakledilebilirler.
b) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının,
devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise
kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu
sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Birim
Yönetim Kurulu bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışından yatay geçiş kontenjanı kapsamı
dışında değerlendirir.
c) Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının Üniversiteye
başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli intibak
programı hazırlanır.
d) 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. Bu konuya
ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Bu kapsamda; önlisans,
lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç)
düzeyde eğitime başlayan Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki
yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde;
i) Öğrenciler yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olması durumunda birinci
sınıfa ve son sınıf dahil yatay geçiş yapabilirler. Tüm belgelere sahip olmayanların
başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
ii) Öğrencilerin başvurduğu bölümün ilgili yılındaki ÖSYS kontenjanının %10’unu
geçmemek üzere yatay geçiş başvuruları değerlendirilir.
iii) Üniversiteye yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin öğrenimlerine
başlayabilmeleri için Üniversite tarafından düzenlenen “Türkçe Yeterlik Sınavı” ile
Türkiye'de bulunan Üniversitelerin Dil Öğrenme Merkezleri veya Senato tarafından kabul
edilen sınavlardan başarılı olmaları gerekir.
iv) Başvurularla ilgili değerlendirme Senatoca belirlenen ilkeler çerçevesinde ilgili
yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar tarafından yapılır.
(6) Merkezi yerleĢtirme puanıyla yatay geçiĢ; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen
usul ve esaslara göre;
a) 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 başvuru
yapabilir.

b) Her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için o yılki ÖSYM
kılavuzunda yayımlanan kontenjanın %30’u kadar yıllık kontenjan ayrılır. Üniversite
tarafından kontenjan ilanı yapılmaz, bahar yarıyılı için başvuru alınmaz.
c) 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 ÖSYS Sonuç belgesindeki ortaöğretim
başarı puanı yüksek olan geçiş hakkı kazanır.
ç) Ara sınıfta okuyan öğrencilerinin başvuru yaptığı programa başvuru yapıldığı yılda öğrenci
yerleştirilmemiş ise öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt yaptırdığı yıldaki
ÖSYM kılavuzundaki kontenjanı dikkate alınır.
d) 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.
e) DGS ile yerleşen öğrencilerin sadece ilgili yıldaki DGS kılavuzunda öğrencinin önlisans
alanı ile tercih edebileceği yerler ve DGS puanı dikkate alınır.
f) M.T.O.K. Programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim uzmanları tercih yaparak
yerleşebileceğinden, bu programlara kayıtlı öğrenciler ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan
tercih tercih edebilecekleri ve yerleşebilecekleri programlar için başvuru yapabilirler.
g) Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler söz konusu maddeden yararlanarak
yatay geçiş yapabileceklerdir. Bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan taban
puanlar ile ÖSYS puanlarının ÖSYM tarafından yayımlandığı dikkate alınarak bu öncelikler
dikkate alınır.
h) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın yatay geçiş için başvurulan yıl itibarıyla
ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen şartları sağlamış
olması zorunludur.
ı) 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 aranan puanları almış olması
gerekmektedir. Yabancı Dil Şartını sağlamayanlar yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar.
i) Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği
yıldaki ÖSYM puanı dikkate alınır, başarı vb. şart aranmaz.
j) 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.
k) 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.
l) Öğrenciler söz konusu madde uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler. Ancak, söz
konusu madde uyarınca başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapan Uludağ
Üniversitesi öğrencileri daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.
m) Söz konusu madde uyarınca başvurular Ağustos ayının 30’una kadar, değerlendirme
işlemleri Eylül ayının 15’ine kadar, kayıtlar Eylül ayının sonuna kadar gerçekleşecek şekilde
Senato tarafından belirlenir.
BaĢvuru ġekli ve Belgeler
Madde 8 – (1) Tüm yatay geçiş başvuruları, 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 müfredat ve ders içeriklerini gösteren onaylı belge.
c) Nüfus Cüzdanı/Pasaport Fotokopisi
ç) 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) Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim programına yerleştiği sınava ait sınav sonuç
belgesi.
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.
ı) Başvurunun yetkili temsilci aracılığı ile yapılması halinde yetki belgesine temsilci ve temsil
olunanın resmi kimlik fotokopisi eklenir.
i) Yabancı uyruklu öğrencilerin öğretime başlayabilmeleri için üniversitelerin Türkçe
Öğrenme Merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsünden alınan Türkçe Dil Yeterlik Belgesi,
(2) Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye
alınmayanlar ile başvurusu değerlendirilen ve kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim
yapılmaz.
Değerlendirme
Madde – 9 (1) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, ilgili yönetim kurulları tarafından
eğitim-öğretimden sorumlu Dekan/Müdür Yardımcıları Başkanlığında oluşturulan en az 3
üyeden oluşan komisyon yapar. Başvuru sayısına göre birden fazla komisyon oluşturulabilir.
(2) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi ilgili Yönetim
Kurulu tarafından karara bağlanır.
(3) Önlisans ve Lisans programlarına 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 adaylar seviye
tespit sınavından 100 üzerinden en az 70 puan almış olması şartıyla değerlendirmeye alınır.
Değerlendirmede seviye tespit sınavından alınan 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.bendinde belirtilen değerlendirme puanı
hesaplanır.
(6) Adaylar en yüksek değerlendirme puanından en düşüğe doğru sıralanır ve değerlendirme
bu sıralamaya göre yapılır.

(7) Asıl sayısı kadar yedek aday belirlenir. Belirlenen süre içinde kayıt için başvurmayan asıl
adaylar yerine belirlenen sürede başvuran yedek adayların kayıtları yapılır.
Sonuçların Ġlanı
Madde 10 – (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 birimin 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.
Kayıt ĠĢlemleri
Madde 11- (1) Yatay Geçiş kayıtları her yıl ilan edilen süreler içerisinde ilgili birim
tarafından yapılır. Hangi sebeple olursa olsun belirlenen tarihler arasında şahsen veya
noterden veyahut yurtdışı temsilciliklerden yetkili kıldıkları temsilciler aracılığıyla
başvurmayanlar 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 Geçişle kayıt olan öğrencilerin geldikleri Yükseköğretim Kurumundaki süreler
öğrenim süresine dahil edilir.
Ġntibak ĠĢlemleri
Madde 12 – (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.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çift Anadal Lisans Programı Ġlkeleri ve BaĢvuru KoĢulları
Çift Anadal Programı Açılması
MADDE 13- (1) Çift Anadal Programı açılması:
a) Çift Anadal Programı açılmasına karar veren diploma programları, ikinci anadal için
öğrenci kabul edecekleri diploma programlarını, kontenjanlarını, eğer varsa özel koşullarını
ve kredi yüklerini içeren ders plânlarını fakülte kuruluna sunarlar.
b) Çift Anadal Programı açılması ve kontenjanları, ilgili Fakülte Kurulu’nun önerisi ve
Uludağ Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile kesinleşir.
c) İkinci Anadal Programı en az 60 AKTS’den oluşur. İkinci Anadal Programı’nı açan bölüm
tarafından gerekli görüldüğünde, öğrenciye staj ve benzeri uygulamalar yaptırılabilir.
Çift Anadal Programına BaĢvuru ve Kabul KoĢulları
MADDE 14- (1) Çift Anadal Programı’nın açılması:
a) Çift Anadal Programı açacak birim, her eğitim-öğretim yılı başında belirlenen
kontenjanları, İkinci Anadal Programı’nın ders programını ve kayıt tarihlerini öğrencilere
duyurur.

b) Öğrenci, belirtilen tarihte; bir dilekçe ile İkinci Anadal Programı’nı açan birime başvurur.
c) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü
yarıyılın başında, en geç dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık
programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın
başında başvurabilir.
ç) Bir öğrenci, aynı anda birden fazla İkinci Anadal Programı’na kayıt yaptıramaz. Ancak,
aynı anda İkinci Anadal Programı ile başka bir Yandal Lisans Programı’na kayıt yaptırabilir.
d) Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift
anadal yapılacak programların kontenjanları programın kontenjanının %20’sinden az
olmamak üzere belirlenir.
e) %30 ve üzerinde yabancı dille eğitim veren ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı uygulayan
bölüm/programlara yapılacak başvurularda öğrencinin ilgili yabancı dilde hazırlık sınıfını
başarmış veya Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği’nde belirlenen sınavlardan istenen puanları almış olması gerekir.
Belirtilen bölüm/programlar dışında kalan ancak zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı uygulayan
bölüm/programlara başvurularda öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfını okumuş olması şartı
aranır.
f) Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yapılacak başvurularda,
yetenek sınavından başarılı olma şartı aranır.
g) Öğrencilerin İkinci Anadal Programı’na kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün
önerisi üzerine, birim Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.
MADDE 15- (1) Çift Anadal Programı’na Başvurabilmek İçin:
a) Başvuru sırasında öğrencinin, Anadal Programı’nda başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm
dersleri almış ve başarı ile tamamlamış, genel akademik not ortalamasının en az 2.72 olması
ve Anadal Programı’nın ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile ilk %20 si içinde
bulunması gerekir. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden
2.72 olan anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst
%20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki ÖSYS
taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına
başvurabilirler.
Çift Anadal Programı Uygulaması
MADDE 16 a) Çift Anadal Programı’nı seçen öğrencilere yardımcı olmak ve Çift Anadal Programının
amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, her bir Çift Anadal Programı için
kayıt yapılan ilgili birim başkanlığınca bir Çift Anadal Programı Danışmanı atanır. Çift
Anadal Programı Danışmanı, öğrencilerin Anadal Programlarındaki danışmanları ile iletişim
içinde görev yapar.
b) İkinci Anadal Programında yer alan dersler İkinci Anadal Programı’nın yürütüleceği ilgili
Fakülte Kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosu’nun onayı ile kesinleşir.
c) Öğrenci, Çift Anadal Programlarında devam koşullarını yerine getirmek kaydıyla, İkinci
Anadal Programı’ndaki derslerine koordinatörünün danışmanlığında, haftalık kredi saatinde
bir sınırlama olmaksızın, öncelikle alt yarıyıllardaki derslerden başlamak üzere, yazılabilir.
İkinci Anadal öğrencisi yaz öğretiminden yararlanabilir.
Öğrenci, İkinci Anadal
Programı’nda başarısız olduğu dersleri, açıldığı ilk yarıyılda tekrarlar. Başarısız olduğu
seçmeli dersler yerine danışmanının onayı ile yeni seçmeli dersler alabilir.
ç) Birinci örgün öğretim öğrencileri ikinci örgün öğretimden, ikinci örgün öğretim
öğrencilerinin de birinci örgün öğretimden ders almasına izin verilmez. Ancak ders çakışması

olduğu durumlarda İkinci Anadal derslerini birinci örgün öğretim veya ikinci örgün
öğretimden almasına, İkinci Anadal Programı Danışmanının onayı ile izin verilebilir.
d) İkinci Anadal Programı için ayrı not çizelgesi düzenlenir.
e) Kayıtlı olduğu Anadal Programı’nda izinli sayılan öğrenci İkinci Anadal Programında da
izinli sayılır.
f) Öğrenci, İkinci Anadal Programı’nda Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim
Yönetmeliği’nde belirlenen tek sınav haklarından yararlanabilir.
g) İkinci Anadal Programından ayrılan öğrenciye, isteği üzerine not çizelgesi verilir.
ğ) Çift Anadal Programı’na kayıtlı öğrencilerin İkinci Anadal Programı’nı
tamamlayabilmeleri için, her iki programda ortak olarak bulunan kredi ve içerikleri aynı olan
dersler dışında 60 AKTS’den az olmamak üzere İkinci Anadal Programını açan birim
tarafından verilen derslerden başarılı olmaları gerekir.
BaĢarı ve Mezuniyet
MADDE 17- (1) Başarının değerlendirilmesi:
a) Kayıtlı olduğu Anadal Programı’ndan mezun olan ve İkinci Anadal Programını da en az
2.72 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye İkinci Anadal Lisans Programı’nın
diploması verilir.
b) Kayıtlı olduğu Anadal Programı’ndan mezuniyet hakkını elde etmeyen öğrenci İkinci
Anadal Proğramından mezun sayılmaz ve lisans diploması verilmez.
c) Çift Anadal öğrencileri İkinci Anadal Programı’nda başarı sıralamasına katılmaz.
ç) Anadal Programından mezuniyet hakkını elde eden fakat İkinci Anadal Programı’nı
bitiremeyen öğrencilere, programı tamamlamaları için İkinci Anadal öğrenimi görülen birimin
Fakülte Yönetim Kurulu tarafından, Anadal mezuniyetini takip eden yarıyıllarda en fazla iki
yarıyıl ek süre verilir. Kullanılan ek sürelerde öğrenci, lisans programlarında geçirdiği toplam
süre göz önüne alınarak, İkinci Anadal Programı için belirlenen öğrenci katkı payını/öğrenim
ücretini ödemeye devam eder.
d) İkinci Anadal Programı’ndan kaydı silinen öğrenci, aynı İkinci Anadal Programına tekrar
kayıt yaptıramaz.
Kaydın Silinmesi ve Ayrılma
MADDE 18a) Öğrenci İkinci Anadal Programı’ndan kendi isteği ile kaydını sildirebilir.
b) İkinci Anadal Programı’ndan mezun olmadan dilekçe ile kaydını sildiren öğrenciye, bu
dilekçesinde belirtmesi durumunda aynı bölümün Yandal Lisans Programını tamamlama
koşullarının tümünü yerine getirmiş ise, Yandal Lisans Programı Sertifikası verilir. Daha
sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.
c) Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadaldaki genel not ortalaması bir defaya
mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2,50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4
üzerinden 2,50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
ç) İki yarıyıl üst üste İkinci Anadal Programı’na ders kaydı yaptırmayan öğrencinin, İkinci
Anadal Programı’ndan kaydı silinir.
d) Anadal Programı’ndan mezun olduktan sonra verilen iki yarıyıl ek süre sonunda İkinci
Anadal Programını tamamlayamayan öğrencinin İkinci Anadal Programı’ndan kaydı silinir.
e) Çift anadal programından kaydı silinen öğrencilerin ikinci anadal programında alarak
başarılı oldukları derslerden anadal programında kabul edilmeyenler anadal genel not
ortalamasına dahil edilmeksizin anadal transkript ve diploma ekinde yer alır.

Katkı Payı veya Öğrenim Ücreti
MADDE 19- (1) Katkı payı veya öğrenim ücreti, Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Öğretim Yönetmeliğinin ilgili Maddeleri doğrultusunda ödenir.
Yatay GeçiĢ
MADDE 20- (1) İkinci Anadal Programı’ndaki öğrenci, Anadal Programı’nda kurum içi
geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında İkinci Anadal Programı’na yatay geçiş
yapabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yandal Programı Ġlkeleri ve BaĢvuru KoĢulları
Yandal Programı Açılması
MADDE 21a) Yandal Programı açacak ilgili birimler, Yandal Programı önerisi için kontenjanlarını, eğer
varsa özel koşullarını ve ders plânlarını fakülte yönetim kuruluna sunarlar.
b) Yandal Programı ve kontenjanları, ilgili bölüm kurulunun görüşü alınarak birim kurulunun
önerisi ve Uludağ Üniversitesi Senatosunun onayı ile kesinleşerek ilân edilir.
c) Yan dal programı aynı veya farklı yükseköğretim kurumunda yürütülen aynı düzeydeki
programlar arasında yürütülebileceği gibi önlisans programları ile lisans programları arasında
da yürütülebilir.
ç) Yandal Programı en az 30 AKTS’den oluşur. Yandal Programı’nı yürüten bölüm tarafından
gerekli görüldüğünde öğrenciye staj ve benzeri uygulamalar yaptırılabilir.
Yandal Programına BaĢvuru ve Kabul KoĢulları
MADDE 22a) Yandal Programı açacak ilgili birim, her yarıyıl başında belirlenen kontenjanları da
belirterek, yandal ders programını ve kayıt tarihlerini öğrencilere duyurur.
b) Öğrenci, belirlenen tarihte, almış olduğu derslerin içerikleri ve not çizelgesini eklediği bir
dilekçe ile öğrenim görmek istediği Yandal Programını açan birime başvurur.
c) Başvuru sırasında öğrencinin, Anadal Programın’da başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm
dersleri almış ve başarı ile tamamlamış olması, genel akademik not ortalamasının en az 2.50
olması ve başvurusunun ilgili birimin yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi gereklidir.
ç) Önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler lisans programlarında açılan yandal
programlarına başvuru yapamaz.
d) Öğrenci, Yandal Programı’na, en erken, kayıtlı olduğu Anadal Programı’nın üçüncü
yarıyılı, en geç de altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
e) Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yapılacak başvurularda,
yetenek sınavından başarılı olma şartı aranır.
f) Yandal programında yabancı dille verilen derslere yer veren bölüm/programlara yapılacak
başvurularda öğrencinin ilgili yabancı dilde hazırlık sınıfını başarmış veya Uludağ
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nde belirlenen sınavlardan istenen puanları almış olma şartı aranır.
Yandal Programı Uygulaması
MADDE 23a) Yandal Programlarını seçen öğrencilere yardımcı olmak ve Yandal Programı’nın amacına
uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, her Yandal Programı için ilgili birim

başkanlığınca bir Yandal Program Danışmanı atanır. Yandal Program Danışmanı öğrencilerin
Anadal Programlarındaki danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.
b) Bir öğrenci, Anadal Programı’ndaki öğrenimi boyunca en çok bir Yandal Programına kayıt
yaptırabilir.
c) Yandal Programında yer alan dersler Yandal Programı’nın yürütüleceği birim kurulu’nun
önerisi ve Üniversite Senatosu’nun onayı ile kesinleşir.
ç) Öğrenci, Yandal Programı’nda devam koşullarını yerine getirmek kaydıyla, haftalık kredi
saatinde bir sınırlama olmaksızın danışmanın onayı ile, Yandal Programı derslerine, öncelikle
alt yarıyıllardaki derslerden başlamak üzere, yazılabilir. Yandal Programı öğrencisi yaz
öğretiminden yararlanabilir.
d) Yandal Programı’na kayıtlı öğrencilerin Yandal Programı’nı tamamlayabilmeleri için, her
iki programda ortak olarak bulunan kredi ve içerikleri aynı olan dersler dışında 30 AKTS’den
az olmamak üzere Yandal Programını açan birim tarafından verilen derslerden başarılı
olmaları gerekir.
e) Kayıtlı olduğu Anadal Programı’nda izinli sayılan öğrenci, Yandal Programı’nda da izinli
sayılır.
f) Öğrenci Yandal Programı’nda Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim
Yönetmeliği’nde belirlenen ek sınav haklarından yararlanabilir.
BaĢarı ve Mezuniyet
MADDE 24a) Yandal Programı, öğrencinin kayıtlı olduğu Anadal Programı’ndaki başarı durumunu
etkilemez.
b) Yandal Programı için ayrı not çizelgesi düzenlenir.
c) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki GANO
ortalamasının en az 4 üzerinden 2,29 olması şarttır. Bu şartı kaybeden öğrencinin yandal
programından kaydı silinir.
ç) Katkı payı veya öğrenim ücreti, Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim
Yönetmeliğinin ilgili Maddeleri doğrultusunda ödenir.
d) Anadal Programı’ndan mezun olan ve Yandal Programını da en az 2.00 genel akademik
not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye Yandal Sertifikası verilir. Bu sertifika ile
önlisans/lisans diploması için verilen hak ve yetkilerden yararlanılamaz.
e) Öğrenci Yandal Programı’nı kendi isteği ile bırakabilir.
f) Bir Yandal Programı’ndan kaydı silinen öğrenci, aynı Yandal Programı’na tekrar kayıt
yaptıramaz.
g) Yandal Programı öğrencileri, Yandal Programı’nda, başarı sıralamasına katılamaz.
ğ) Anadal Programı’ndan mezuniyet hakkını elde eden fakat Yandal Programı’nı bitiremeyen
öğrencilere, programı tamamlamaları için yandal öğrenimi görülen birimin birim yönetim
kurulu tarafından mezuniyetini takip eden eğitim-öğretim yılında en fazla bir yarıyıl ek süre
verilir. Verilen ek süre sonunda Yandal Programı’nı tamamlayamayan öğrencinin Yandal
Programı’ndan ilişiği kesilir. Kullanılan ek sürede öğrenci, önlisans/lisans programlarında
geçirdiği toplam süre göz önüne alınarak, Yandal Programı’nın yürütüldüğü bölüm için
belirlenen öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam eder.
h) İki yarıyıl üst üste, Yandal Programı’ndan ders almayan öğrencinin Yandal Programından
kaydı silinir.
ı) Yandal programından kaydı silinen öğrencilerin yandal programında alarak başarılı
oldukları derslerden anadal programında kabul edilmeyenler anadal genel not ortalamasına
dahil edilmeksizin anadal transkript ve diploma ekinde yer alır.

Yürürlük
Madde 25 – (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosunda kabul edildiği 24 Temmuz 2014
tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 26- (1) Bu yönerge hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 27 – (1) Esaslarda hüküm bulunmayan durumlarda ilgili Yükseköğretim Kurulu
Kararları, Genelgeleri, Senato ve ilgili birim yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 28 – (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, 23 Mayıs 2013 gün ve
2013-11 sayılı oturumunda alınan 1 nolu Senato kararı ile kabul edilen Uludağ Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esasları, 09 Şubat 2012 tarih ve 03 sayılı
oturumunda alınan 3 nolu Senato kararı ile kabul edilen Uludağ Üniversitesi Çift Anadal
lisans Diploma Programı Yönergesi, 09 Şubat 2012 Tarih ve 03 sayılı oturumunda alınan 2
nolu Senato kararı ile kabul edilen Uludağ Üniversitesi Yandal Lisans Programı Yönergesi
yürürlükten kaldırılmıştır.

