
2021 DGS 2020 DGS

2019 ve 

Öncesi 

Yıllar 

(DGS)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2 1 -

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 1 1 -

Ekonometri 2 1 -

Ekonometri (İÖ) 1 1 -

İktisat 2 2 -

İktisat (İÖ) 2 2 -

İşletme 2 2 -

İşletme (İÖ) 2 2 -

 İşletme (İngilizce) (Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır) 1 1 -

Maliye 2 1 -

Maliye (İÖ) 2 1 -

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2 1 -

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 2 1 -

Uluslararası İlişkiler 2 1 -

Uluslararası İlişkiler (İÖ) 2 1 -

Bilgisayar Mühendisliği 1 1 1

Çevre Mühendisliği (Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır) 2 2 2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1 1 1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 1 1 1

Endüstri Mühendisliği (Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır) 1 1 1

İnşaat Mühendisliği 1 1 1

 Makine Mühendisliği (Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır) 2 3 1

 Makine Mühendisliği (İÖ) (Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır) 2 2 1

Otomotiv Mühendisliği 2 2 1

Tekstil Mühendisliği (Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır) 1 1 1

Arkeoloji (Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır) 1 - -

Moleküler Biyoloji ve Genetik 6 6 5

Sosyoloji 1 - -

HUKUK FAKÜLTESİ Hukuk 3 3 3

İlahiyat (Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır) 2 2 2

İlahiyat (İ.Ö.) (Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır) 2 2 2

İşletme 1 1 -

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 1 2 2

Yönetim Bilişim Sistemleri 1 1 -

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik 1 1 1

 Bahçe Bitkileri 1 1 1

 Bitki Koruma 1 1 1

Biyosistem Mühendisliği (Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır) 1 1 1

Gıda Mühendisliği (Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır) 2 1 -

 Tarla Bitkileri 1 1 1

 Peyzaj Mimarlığı 1 - -

  Zootekni 1 1 1

İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI ile GEÇİŞ KONTENJANLARI (EK MADDE 1) (LİSANS DGS)

BİRİM PROGRAM

KONTENJAN 

ÖNERİLERİ                            

İİBF

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

6) Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir. İlgili dönem başvurularından önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler 

tekrar yatay geçiş yapamaz. Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları 

yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

1) Merkezi Yerleştirme Puanı ile başvuru yapacak öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban 

puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

2) Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu 

koşulları sağlamaları gerekmektedir. Özel koşulları sağlamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

3) Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse 

geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacaktır.

4) Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınacak olup, başarı 

vb. şart aranmayacaktır.

5) Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları 

şartıyla önlisans veya lisans programlarına geçiş yapabileceklerdir (önlisanstan lisansa veya lisanstan önlisansa)

AÇIKLAMALAR

7) Yatay geçiş hakkı kazanan ve kesin kayıt yaptıran öğrenciler eğitim-öğretim başlamadan önce kayıt haklarından vazgeçebilirler.

8) DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilecektir. 

Öğrencilerin ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerekmektedir.İlgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrenciler o programa başvuru 

yapamazlar.

9) Yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrenciler başvuramaz.

10) Hazırlık Sınıfında başarısız olan öğrenclerin öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan programlarda  tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamayacaklarından 

başvuruları değerlendirilmeyecektir. Ancak şartları sağlamaları durumunda öğretim dili Türkçe olan programlara başvuru yapabileceklerdir.
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b) Öğretim dili Türkçe programdan farklı isimli (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) programından Makine Mühendisliği (İngilizce) programına 

geçişte) tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte bu usul ve esaslardaki şartları sağlayan öğrencinin kayıtlı olduğu döneme 

bakılmaksızın geçiş yapabileceğine ve bu öğrencilerden ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aranan yabancı dil şartını sağlayamayan ve daha önce iki 

yıl hazırlık sınıfı eğitimi almamış öğrencilerin hazırlık sınıfı eğitimi alabileceklerine (daha önce bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanların en fazla bir yıl 

hazırlık sınıfı eğitimi alabileceklerine),

Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aradığı yabancı 

dil şartını sağlaması gerektiğine, kayıtlı olduğu programda iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanların tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamayacağına,

a) İlgili yükseköğretim kurumu tarafından aranan yabancı dil şartını sağlayamayan ve daha önce iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almamış öğrencilerin 

öğretim dili Türkçe programdan (örneğin İşletme (Türkçe) programından İşletme (İngilizce) programına geçişte) tamamen veya kısmen yabancı dilde 

eğitim yapan aynı isimli programlara en geç ikinci sınıf eğitimine başlamadan geçiş yapabileceklerine ve bu öğrencilerin yabancı dil hazırlık eğitimi 

alabileceklerine (daha önce bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanların en fazla bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi alabileceklerine),


