BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ :
Başvuru Tarihi

Değerlendirme Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Sonuç İlan
Tarihi

04.08.2020

24.08.2020

28.08.2020

01.09.2020

03.09.2020

Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç

Bitiş

Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç

04.09.2020 11.09.2020 14.09.2020

Bitiş
17.09.2020

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ İŞLEM VE BELGELER:
Başvurular, 04-24 Ağustos 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. (online başvuru için
tıklayınız) Online başvuru işlemleri sırasından yüklenmesi gereken belgeler (pdf formatında) aşağıda
belirtilmiştir.
(Sistem ilk başvuru günü saat 10:00’da açılacak, son başvuru günü saat 17:00’da kapanacaktır.)
123456-

Not Durum Belgesi (Transkript)
Ders içerikleri
Disiplin cezası almadığına ilişkin belge. (transkriptte yazabilir.)
Öğrencinin YKS sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesinin fotokopisi.
İkinci öğretimden örgün öğretime başvuran öğrenciler için %10’a girdiğine ilişkin belge.
Yurtdışından yapılan başvurularda ayrıca;
- Üniversiteyi tanıtıcı doküman
- Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş
başvurularında YKS(Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan
belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda YKS’ye girmiş olmaları, ön
lisans programları için TYT’de ilgili puan türünde 150 veya daha fazla, lisans programları için
programın puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.









SAT 1 (Minimum 1000 puan)
ACT (Minimum 21 Puan)
Abitur
Fransız Bakaloryası
GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
Uluslar arası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

NOT:





Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Şahsen veya posta yoluyla gelen, hatalı ya da eksik
belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
YKS Kılavuzlarında ve ilgili mevzuatlarda programlar için yer alan koşul ve açıklamalara göre
istenen belgeler, yatay geçiş başvurularında da geçerlidir
Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge (Kayıt sırasında istenilecek).
Başvuru için verilen belgelerin gerçek olmamasından verilen beyanların yanlış yanıltıcı olmasından
öğrenci sorumludur. Bu durumu tespit edilenlerin kayıtları silinir.

Başvuru Koşulları İle İlgili Diğer Hususlar :
**“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile
** “Balıkesir Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönerge” çerçevesinde yapılmaktadır.

YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ÜLKEMİZDEKİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YATAY GEÇİŞ
TC uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim
kurumlarına yatay geçişleri ile ilgili olarak;
1. 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrencilerin,
a) İlgili yıldaki YKS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık,
Öğretmenlik vb.) programlar için belirlenen başarı sırasının aranmasına,
b) Başarı sırası aranmayan programlar 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 puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine,
c) Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da (a) ve (b)
maddelerindeki şartları sağlaması gerektiğine,
2. 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren QS ile Times dünya sıralamasında ilk 500'e giren
üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla
tamamlayan öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl
olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilmesine, önlisans programlarında ise
üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilmesine,
3. TC uyruklu olup ortaöğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile
yabancı uyruklu öğrencilerden yukarıdaki şartların aranmamasına karar verilmiştir.

