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Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları yükseköğretim kurumlarının aynı 

düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu 

tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde, Yükseköğretim 

Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 

Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması 

Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Bursa Uludağ Üniversitesi Ön Lisans ve 

Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine uygun olarak güz 

yarıyılı için ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren aynı isimli veya eşdeğer 

programlara öğrenci kabul edilir. Başvurular Üniversitemiz web sayfasında yer 

alan “YATAY GEÇİŞ BAŞVURU” sistemi üzerinden aşağıdaki koşullarda 

online alınır. 

 

 Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans 

diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma 

programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 

 Önlisans programları ile lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu 

yapılmaz. 

 Öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yarıyıla kadar geldiği 

yükseköğretim programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden 

başarılı olması ve Genel Akademik Not Ortalamasının  dörtlük sistemde 

4 üzerinden en az 2.29, yüzlük sistemde ise  100 tam puan üzerinden en 

az 60 olması şarttır. 

 

 

 

 

 

 

 



DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ 

1) Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına ve bağlı yükseköğretim 

kurumlarında önlisans  düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel 

kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde Yükseköğretim 

Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 

Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması 

Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak diğer 

yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilirler. 

2) Bu kurumlardan 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9 

uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni 

ile ilişiği kesilenler diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için 

başvuramazlar. 

3) İkinci madde  kapsamına girmeyen bir gerekçe ile birinci madde 

kapsamındaki yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler, 

ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde diğer yükseköğretim 

kurumlarına geçiş için başvurabilir. Bu başvurular kurumlararası yatay geçiş 

hükümlerine göre değerlendirilir. 

GENEL HÜKÜMLER 

 Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim 

diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim 

diploma programlarından başarı bakımından bulundukları sınıfın ilk 

yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim 

diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.  Bu 

öğrenciler, üst sınıfta o yıl için, normal örgün öğretim öğrencilerinin 

ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı, öğrenim ücreti olarak 

öderler.  

 Vakıf yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan öğrenciler birinci 

öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti öderler.  

 Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın yatay geçiş için başvurulan 

yıl itibarıyla ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 

Kılavuzunda belirtilen şartları sağlamış olması zorunludur. 

 Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel 

teşkil etmez. Ancak kayıt dondurma haricinde yarıyıl/yıl kaybı olan 

öğrenciler başvuru yapamaz. 



 Eğitimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir. 

 Bir programın aynı anda hem birinci hem ikinci öğretimine başvurulabilir. 

 

DEĞERLENDİRME 

 Önlisans 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 / BUÜ Programın taban      

      puanı) x 60 + (Adayın GANO’su / 4) x 40  

  

 Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday 

belirlenir. Sonuçlar takvimde belirtilen ilan tarihinde birimlerin web 

sayfasında ilan edilir. Yazışma ile ayrıca bildirim yapılmaz. 

 


