YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
LİSANS PROGRAMLARINA KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ
KABULÜNE İLİŞKİN ESASLAR

Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik gereğince Üniversitemiz örgün eğitim programlarına Yatay Geçiş yoluyla öğrenci
kabulüne ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
A-BAŞVURU KOŞULLARI
1.Yatay geçişler yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları
arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
2.Yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfına ve lisans diploma programlarının ilk iki
yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçişle öğrenci kabul edilmez.
3.Öğrenci başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı veya izinli (kayıt
dondurmuş) öğrenci statüsünde olmalıdır.
4.Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu
dönemlere ait tüm dersleri almış ve başarmış olması şarttır. Öğrencinin genel not
ortalamasının 100’lük not sisteminin kullanıldığı üniversiteler için en az 100 üzerinden 60 ve
4’lük not sisteminin kullanıldığı üniversiteler için en az 4.00 üzerinden 2.00 olması şarttır.
5.Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapılan programlara yatay geçiş başvurusunda
bulunan öğrencinin, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin yapacağı yabancı dil yeterlilik
sınavından başarılı olması ya da Üniversite senatosunun kabul ettiği yabancı dil sınavlarından
birinden Üniversite Senatosunun belirlediği başarı düzeyinde bir yabancı dil puanını başvuru
sırasında belgelemesi şarttır.
6.Öğrenci geçiş yapmak istediği programın varsa diğer başvuru koşullarını yerine getirmiş
olmalıdır.
7.Yeterli sayıda başvuru olmasına rağmen, kontenjanların akademik gerekçelerle

doldurulmaması hâlinde ilgili Bölüm Başkanlıklarının önerisi üzerine ilgili Yönetim
Kurullarının takdirindedir.
8.Kurumlar arası kontenjan, başarılı ve izlemiş olduğu program ile başvurduğu programı
eşdeğer olan öğrenciler için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen
kontenjandır.
9.Programların eşdeğerliğine, programların normal eğitim süresi, YGS/LYS puan türü,
öğretim programı vb. özellikler göz önüne alınarak ilgili bölüm başkanlıklarının önerisi
üzerine ilgili yönetim kurulları tarafından karar verilir.
10. Gerekli başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile aşağıda belirtilen öğrenciler kurumlar arası
kontenjan kapsamına dâhil edilerek değerlendirilir.
a) Yurt içi ve yurt dışındaki kurumlardan başvuran tüm T.C. ve K.K.T.C. uyruklu öğrenciler
b) Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler.
Kurum içi genel kontenjanı, başarılı ve izlemiş olduğu program ile başvurduğu programı
eşdeğer olan öğrenciler için ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjandır.
Bu koşullar özel durum ve özel kontenjanlar hariç olmak üzere belirlenmiştir.B- DEĞERLENDİRME
Başvurularla ilgili ön değerlendirme Üniversite Senatosunun belirlemiş olduğu ilkeler
çerçevesinde; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından, kesin değerlendirme ve yerleştirme
işlemleri ise ilgili yönetim kurulları tarafından yapılır. Başvurular, adayların genel not
ortalaması, merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak
derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan
kriterlere göre değerlendirilir ve eşdeğer programlar içinde sıralamaya tabi tutulur. En yüksek
başarı notundan başlamak üzere kontenjanlar dâhilinde yerleştirmeler yapılır ve ilan edilir.
Başvuru için gerekli belgeler ve başvuru tarihleri Öğrenci işleri Daire Başkanlığı tarafından
ilan edilecektir.
Başvurular, ilan edilen süreler içinde başvuru için gerekli belgeler tamamlanmış olarak
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır. Başvurular Şahsen ( ya da
adayın noter vekâleti verdiği kişi tarafından) yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular

kabul edilmeyecektir.
Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Kontenjanların dolmaması durumunda başvurular arasında başarı sıralaması göz önüne
alınarak yeniden değerlendirme konusu ilgili Bölüm Başkanlıklarının önerisi ile ilgili
Yönetim Kurullarının takdirindedir.
Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde aşağıda açıklamalarıyla birlikte verilmiş olan
yatay geçiş puanı kullanılacaktır.
MYP: Merkezi Yerleştirme Puanı
GNO: Öğrencinin bitirdiği dönemlere ait genel not ortalamasının 100’lük sisteme
dönüştürülmüş hali.
Yatay Geçiş Puanı: MYP × 33/100 + GNO × 67/100 = 100
2,5675
Başvuru için gerekli belgeler ve başvuru tarihleri Öğrenci işleri Daire Başkanlığı tarafından
ilan edilecektir.
Başvurular, ilan edilen süreler içinde başvuru için gerekli belgeler tamamlanmış olarak
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır. Başvurular Şahsen ( ya da
adayın noter vekâleti verdiği kişi tarafından) yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.
Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
C-DİĞER HUSUSLAR
Yatay geçişlerle ilgili diğer hususlar Üniversite Senatosunun belirlediği esaslar çerçevesinde
ilgili yönetim kurullarınca belirlenerek Üniversitenin İnternet sayfasından ilan edilecektir.
Yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin intibak işlemleri ilgili Bölüm başkanlıklarının önerisi
ile ilgili yönetim kurulunca yapılacaktır.

