
 
 

  

 

Kurumiçi yatay geçiş başvuruları yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer 

diploma programları arasında Senato tarafından kabul edilen kontenjanlar çerçevesinde, 

Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift 

Ana dal, 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 

programlara aşağıdaki koşullarda öğrenci kabul edilir. Başvurular Üniversitemiz web 

sayfasında yer alan sistemi üzerinden online alınır. 
 
 

 

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

(2) GANO’sunun 4,00 üzerinden en az 2.29 olması ve almakla yükümlü olduğu tüm 
derslerden başarılı olması gerekir. 

 
(3) 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. 

 

(4) 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 dâhilinde yatay geçiş 

yapabilirler. 

 
(5) İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına geçiş yapan öğrenciler, 

geçiş yaptıkları programın öğrenci katkı payına ilişkin esaslara tabidirler. 

 

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

(7) Yatay geçiş başvurusu sadece gelinen birimde kayıtlı olunan sınıf/dönemi takip eden 
sınıf/döneme yapılır. 

 

(8) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde 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. 



(9) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın yatay geçiş için başvurulan yıl itibarıyla 
ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen şartları 
sağlamış olması zorunludur. 

 

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

(11) ÖSYM sınavı ile yerleşen öğrencilerin kurum içi yatay geçiş işlemlerinde ÖSYM sınav 
sonuçları dikkate alınır, başkaca ulusal veya uluslararası diploma notu veya sınav 
sonuçları yerleştirmeye esas alınmaz. 

 

(12) 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. 

 

(13) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer 
şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 

 
 

 
 

 
 

 Öğretim dili % 100 İngilizce olan bir programa öğretim dili % 100 İngilizce olmayan 
programdan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

 Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlara başvuracak olanların hazırlık 
sınıfına devam etmiş ve/veya başarmış ya da BUÜ Yabancı Diller Yüksekokulu 
tarafından düzenlenen Uludağ Üniversitesi Dil Sınavından (UDS) veya B.U.Ü. Yabancı 
Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen 
sınavlardan istenen puanları almış olması gerekmektedir 

 Zorunlu Hazırlık Sınıfına ilişkin başarı durumu transkript belgesinde yer aldığı için 
transkript belgesi sisteme yabancı dil belgesi olarak yüklenecektir. 

 Hazırlık Sınıfında başarısız olan öğrencilerin 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. 

 
 

 

 Transkript Belgesi (Onaylı) 

 Yabancı Dil Belgesi (Zorunlu Hazırlık Programlarına başvuru yapacak adaylar için 

transkript belgesi üzerinde belirtilen durumdur, ayrıca belge olarak istenmez) 

 İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu 

itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir resmi belge (Transkript 

belgesi veya Öğrenci Belgesinde belirtildiyse ayrıca belge olarak istenmez) 

 Disiplin cezası almadığını gösterir belge (Transkript belgesi veya Öğrenci Belgesinde 

belirtildiyse ayrıca belge olarak istenmez) 



 

Eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Online 
başvuru sırasında beyan edilen belgeler ile kesin kayıt sırasında beyan 
edilecek belgeler arasında farklılık olması veya gerçeğe uygun olmayan 
beyanların çıkması durumunda adayın kesin kaydı yapılmayacaktır. 


