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ÜST SÜRECİ Öğrenci işleri süreci 

SÜRECİN AMACI Öğrencilerin kurum içi eşdeğer diploma programlarına geçişinin 
sağlanması. 

 
SÜRECİN SINIRLARI 

Kontenjanların belirlenip, duyuru ve ilana göre başvuru 
koşullarının takibi ile başlar, kayıt onayı ile sona erer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÜREÇ ADIMLARI 

 
 Fakülte Bölüm Başkanlıklarınca hangi programlardan 

hangi programlara yatay geçiş yapılacağı ve kurum 
içi yatay geçiş kontenjanları belirlenir. Fakülte 
Kuruluna sunulur. 

 Konu Fakülte Kurulunda görüşülerek  Rektörlüğe 
Sunulur. 

 Konu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Senatoya 
sunulur, 

 Senatoca kabul edilen kontenjanlar ve şartlar üniversite 
web sayfasında yayınlanır. 

 Belirlenen tarihlerde öğrenciler ilgili birimlere 
istenen evraklar ile birlikte başvurur. 

 Başvurular İntibak Komisyonlarınca incelenir. 
 Evrakları tam olup, durumu yönetmeliğe uygun 

olanların talepleri kontenjan dahilinde uygun görülür. 
diğerleri ret edilir. 

 Konu Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra asil 
ve yedek liste web’te yayınlanır. 

 durum ilgililere tebliğ edilir. 
 Kazanan öğrenciler belirtilen tarihlerde ilgili fakülteye 

başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. 
 Fakülte Dekanlığı öğrencilerin dosyalarını 

öğrencilerin eski okullarından ister. 
 Öğrenciler öğrenci bilgi sistemine işlenir. 
 dersleri atanır. 
 Önceki üniversitede aldığı notlar muaf işlenir. 
 ilgili askerlik şubelerine askerlik durum belgeleri 

gönderilir. 
 Öğrencilere yeni kimlik kartı çıkartılır. 

 
SÜREÇ PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ 

Performans göstergesi 
Yatay geçiş sayısı sayısı, 

Başarılı bir şekilde tamamlanan kurum içi yatay geçiş kayıt 
süreci sayısı 

 



Kurum İçi Yatay Geçiş Süreci Akış Şeması 

 
 
 
 
 
 

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ SÜRECİNİ BAŞLAT 

Durumları uygun 
mu? 

Hayır 

Evet 

Bölüm Başkanlıklarınca hangi programlardan hangi programa 
kurum içi yatay geçiş yapılacağı ve kurum içi yatay geçiş 

kontenjanları belirlenir. Fakülte Kuruluna sunulur. 

Konu kurulda görüşülerek Rektörlüğe gönderilir. 

Konu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca senatoya sunulur. 

Senatoca kabul edilen kontenjanlar ve şartlar üniversite web 
sayfasında yayınlanır. 

İlan edilen tarihlerde öğrenciler istenen evraklar ile 
birlikte bölüm sekreterliğine başvurur. 

Başvurular bölüm intibak kurullarında incelenir. 

Başvuru 
ret edilir. 

Kontenjan 
içinde kkaldı 

Hayır 

Evet 

Evrakları tam olup, durumları kurum içi yatay geçiş 
yönergesine uygun olanlar GNO larına göre sıralanır. 

Başvuru 
ret edilir. 

Yedek ve asil listeler belirlenir. 

Yönetim Kurulunda görüşülür. Öğrenciler kabul edilir. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Asiller belirtilen tarihlerde fakülte’ye başvurarak kesin 
kayıtlarını yaptırır. 

Öğrenciler öğrenci bilgi sistemine işlenir. 

Alacağı dersler atanır. 

Geldiği okulda aldığı dersler muaf işlenir.

Askerlik şubesine askerlik durum belgesi gönderilir. 

Önceki okudukları okuldan şahsi dosyaları istenir. 

Sınıf ve danışmanları atanır. 

Öğrenci kimlik kartları çikartılır. 

 

İŞLEM SONU 

Web sayfasında yayınlanır. 

Durumu kabul edilenlere ,durum tebliğ edilir. 

Ret edilenlere durum tebliğ edilir. 


