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                              ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 

                                    Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

YATAY GEÇİŞ KONTENJAN VE KAYIT İŞLEMLERİ 

Sorumlular  İş Akışı Faaliyet  Doküman/Kayıt 

ÖİDB 

 

 

 

 

 

Yatay geçiş kontenjanları ve 

başvuru koşullarının ÖİDB 

tarafından akademik 

birimlerden istenir. 

Resmi Yazı  

Akademik Birim 

 

 

 

 

 

 

Akademik birim yönetim 

kurulları tarafından 

kontenjanlar ve başvuru 

koşulları belirlenerek 

ÖİDB’ye gönderilir. 

Akademik Birim 

Y.K.K. 

 

Resmi Yazı  

ÖİDB 

 

Senato 

 

 

 

 

 

Akademik birimlerden gelen 

kontenjan ve başvuru 

koşulları ÖİDB tarafından 

kontrol edilerek Senato 

onayına sunulur. 

Resmi Yazı  

Senato 

                                            Hayır  

 

                                                              

 

                                      

                                  

                              Evet 

Akademik birimler 

tarafından belirlenen 

kontenjan Üniversite 

Senatosunca onaylanır. 

Senato Kararı 

ÖİDB 

 

 

 

 

 

Senato kararı neticesinde 

yatay geçiş kontenjanları ve 

kabul koşulları Üniversite 

internet sitesinde yayınlanır. 

Öğrenci Alım İlanı 

Öğrenci 

 

 

 

 

 

 

Öğrenciler, ilanda belirtilen 

süreler çerçevesinde online 

olarak UİS sistemi 

üzerinden başvurusunu 

yapar veya eksik belgesi 

varsa tamamlar. 

UİS Başvuru listesi 

OİDB  

 

 

 

 

 

Başvuran aday listesi 

Akademik birimlere 

gönderilmeden önce; 

öğrencinin başvuru sırasında 

yüklemiş olduğu evraklar ve 

başvuru şartlarını taşıyıp 

taşımadığı kontrol edilir.  

UİS  

 

OİDB  

Hayır  

 

 

 

 

 

                                        Evet 

UİS üzerinden başvuru 

yapan öğrencinin başvuru 

evrakları eksik ise 

tamamlanması istenir. 

Başvuru şartlarını yerine 

getirmeyen adaylar 

reddedilir. 

UİS 

 

Başvuru evrakları  

Yatay geçiş kontenjanları ve 
başvuru koşullarının 

istenmesi. 

Kontenjanların ve başvuru 
koşullarının belirlenmesi ve 

ÖİDB’ye gönderilmesi. 
 

Kontenjan ve kayıt 
koşullarının Senato onayına 

sunulması. 
 

Senato öğrenci 

alımını 
onayladı mı? 

Öğrenci Alım İlanının 
yayınlanması. 

Öğrenci başvurularının 
alınması.  

 

Öğrenci başvurularının UİS 
üzerinden kontrol edilmesi. 

 

Başvuru 

evrakları tam 

mı?  



OİDB  

 

 

 

 

 

Başvurusu uygun olan ve 
evrakları tamamlanan 
öğrenci listesi başvuru 
tarihinin bitiminden sonra 
ilgili akademik birime 
gönderilir. 
 

Resmi yazı. 

Akademik Birim 

 

 

 

 

 

 

Öğrenciler tarafından 

yapılan başvurular, 

Akademik Birim tarafından 

değerlendirilir ve sonuçlar 

OİDB’ye gönderilir. 

 

Akademik Birim 

Y.K.K. 

 

Resmi Yazı  

 

OİDB  

 

 

 

 

 

Akademik birimler 

tarafından kabul edilen 

adayların listesi, kayıt tarihi 

ve kayıt evrakları 

Üniversitemiz internet 

sitesinde yayınlanır. 

www.agu.edu.tr 

 

 

Öğrenci 

 

 

 

 

Öğrenci kayıt evrakları ile 

birlikte OİDB’ye şahsen ya 

da noter huzurunda vekâlet 

verdiği vekili vasıtasıyla 

başvurur. 

Kayıt evrakları 

 

Öğrenci 

 

OİDB 

 

 

 

 

Otomasyon sistemi 

üzerinden öğrencinin kayıt 

işlemi yapılır. 

UİS 

ÖİDB 

 

 

 

 

 

 

Kaydı yapılmış olan 

öğrencilerin önceki 

Üniversitelerinden dosyaları 

istenir. 

Resmi yazı 

 

 

 

Hazırlayan 

 

Nimet MERTOĞLU 

Şef 

 

 

 

 

Onaylayan 

 

H. Fikri ULUSOY 

Öğrenci İşleri Daire Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuruların 
değerlendirilmesi. 

 

OİDB’ye şahsen müracaat 
edilmesi. 

 

Kayıt işleminin yapılması . 
 

Öğrenci dosyalarının 
istenmesi 

Başvurusu kabul edilen 

adayların listesinin akademik 

birimlere gönderilmesi. 

Başvuruların internet 
sitesinde ilan edilmesi. 

 

http://www.agu.edu.tr/

