
2019–2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş (Not 

Ortalamasına Göre) Şartları ve Kontenjanları 

 “Yükseköğretim Kurumları’nda Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 

Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik”  hükümleri ve “İzmir Bakırçay Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği” ne uygun olarak 2019 - 2020 Eğitim - Öğretim yılı güz yarıyılında yatay 

geçiş ( Not ortalamasına göre ) yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli 

belgeler, başvuru tarihleri, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda belirlenmiştir. 

Genel Hükümler 

1. Yatay geçişler eşdeğer düzeyde diploma programları arasında yapılır. 

2. Yatay geçiş yapmak için başvuran öğrencilerin başarı notlarının kıyaslanmasında dörtlü not 

sistemi kullanılır. Başvuru yapanlardan başarı notu yüzlük sistemde olanların dörtlü sisteme 

dönüştürülmesinde Üniversitemiz Senatosunun belirlediği Dönüştürme Tablosu kullanılır. 

3. Yatay geçiş yapacak öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait 

genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 3.00 (100’lük sistemde 80) olması gerekir. 

4. Açık ve uzaktan eğitim veren diploma programlarından örgün öğretim yapan diploma 

programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin genel not ortalamasının en az 4,00 

üzerinden 3.00 (Yüzlük sistemde 80) olması gerekir. 

5. Değerlendirmeler, öğrencilerin genel başarı ortalamalarına göre yapılır. Yapılan sıralamada 

genel not ortalamalarının eşit olması halinde öğrencilerin kaydoldukları yıldaki yerleştirmeye 

esas ÖSYM puanları dikkate alınır. 

6. Önlisans ve lisans programlarımızın sadece 2’nci sınıfları için yatay geçiş başvuruları kabul 

edilecek olup, kayıt dondurma hariç sene kaybı olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

  

 Not:  

1- Başvurular şahsen veya posta yoluyla alınacaktır. Postada yaşanabilecek gecikmelerden 

başvuru sahipleri sorumludur. Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

2- Kesin kayıt hakkı kazanan adayların intibak işlemleri Muafiyet ve İntibak İşlemleri 

Yönergesi kapsamında yapılacaktır. İntibak yapılacak olan derslerde Üniversitedeki ders 

ya da derslere kredi veya haftalık ders saati yönünden eşit yahut bunlardan yüksek olması 

ayrıca içerik yönünden de en az % 80 benzerlik göstermesi şartı aranacaktır. 

 

 

http://oidb.bakircay.edu.tr/wp-content/uploads/2019/04/notdonusumtablosu.pdf


Başvuru Evrakları 

1 Başvuru Formu (indirmek için tıklayınız) 

2 Not döküm belgesi (Transkript) aslı  

3 Öğrenci belgesi aslı  

4 Onaylı Ders programı ve ders içerikleri aslı  

5 ÖSYS Yerleştirme sonuç belgesi (Yerleştiği bölümü gösteren sonuç belgesi)  

6 İkinci öğretim programı öğrencilerinin ilk %10'luk başarı dilimine girdiklerini gösterir belge/yazı aslı  

7 
Varsa istenen belgelere ilave olarak: Hazırlık Sınıfı okuyan ya da Kayıt Donduran öğrencilerin 

belgelerini eklemeleri gerekmektedir  

 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ  

Başvuru Tarihleri 02 – 04 Temmuz 2019 (Mesai Bitimi)  

Değerlendirme Tarihleri 08-09 Temmuz 2019 

Sonuç İlan Tarihi 09 Temmuz 2019 (Mesai Bitimi) 

Asil adayların Kesin Kayıt Tarihleri 10 Temmuz 2019 

Yedeklerden Kayıt Hakkı Kazananların 

İlanı 
11 Temmuz 2019 

Yedek Kayıt Tarihleri 12 Temmuz 2019 

 

Başvuru Adresi   

İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek, Menemen, İzmir   

 

KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ 

http://oidb.bakircay.edu.tr/wp-content/uploads/2019/06/Yatay-Geçiş-Başvuru-Formu-Lisans-Önlisans.pdf
http://oidb.bakircay.edu.tr/wp-content/uploads/2019/04/kontenjan19-20g.pdf

