BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ İLKELERİ
(Başkent Üniversitesi Senatosu’nun 14.04.2016 tarih ve 834/9 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.)

Tanım:
Madde 1. Kurum içi yatay geçiş; bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek
yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte,
yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde
diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde
yapılan yatay geçiştir.
Kontenjan Belirlenmesi:
Madde 2. Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş
kontenjanı belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci
yarıyıl dahil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen
öğrenci kontenjanının yüzde on beşini geçmeyecek biçimde dönemlere bölünerek ilgili
yönetim kurulları tarafından karara bağlanır. Kontenjanlar başvuru tarihinden en az 15 gün
önce Üniversitenin web sayfasında ilanen duyurulur.
Başvuru Koşulları:
Madde 3. Kurum içi yatay geçişler, kontenjan belirlenen her program için, en erken
ikinci yarıyıl başında, en geç beşinci yarıyıl başında yapılır. Uzaklaştırma cezası almış olan
öğrenciler kurum içi yatay geçiş için müracaat edemezler.
Madde 4. Kurum içi yatay geçiş başvurusunda aynı düzeyde aynı merkezi puan
türünde öğrenci kabul edilen programlarda “F1, F2” notları ile GNO (Genel Not Ortalaması)
kriterlerine bakılmaksızın başvuru yapabilmektedir. Bir programa kontenjandan çok başvuru
olması halinde değerlendirmede genel not ortalaması daha yüksek olan öğrenciye öncelik
tanınır. Not ortalamasının da eşit olması durumunda merkezi yerleştirme puanı daha yüksek
olan öğrenci tercih edilir.
Madde 5. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan
türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapabilmesi
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
puanından az olmaması şartı aranır. Bir programa kontenjandan çok başvuru olması halinde
değerlendirmede genel not ortalaması daha yüksek olan öğrenciye öncelik tanınır. Not
ortalamasının da eşit olması durumunda merkezi yerleştirme puanı daha yüksek olan öğrenci
tercih edilir.
Madde 6. Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay
geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
Madde 7. Hukuk Fakültesi’ne kurum içi yapabilmek için 2015 yılı ve daha sonra
ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 70 bin içinde olması gereklidir.
Türkçe eğitim yapan program öğrencilerinin kısmen veya tamamen İngilizce eğitim
yapan programlara geçiş yapabilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan
İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmaları veya uluslararası geçerliliği olan belge
sunmaları gereklidir. İngilizce yeterliğini sağlayamayan öğrencilerin kısmen yabancı dilde
eğitim yapan programlara geçiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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Ücretler:
Madde 8. Kurum içi yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin Başkent Üniversitesine
yerleştirildiği yılda saptanan öğretim ücreti geçiş yaptığı program için de geçerlidir.
Burslar:
Madde 9. Ön lisans ve lisans programlarında Kurum İçi Yatay Geçiş yapacak olan
öğrenciler için; öğrencinin üniversiteye kayıt olduğu yıldaki ÖSYS sonucunda oluşan ilgili
yerleştirme puanının aynı yıl geçmek istediği burslu bölümün taban puanına eşit ya da yüksek
olması durumunda ÖSYS Kılavuzunda belirtilen burs oranında burslu olarak eğitim görürler.
Diğer Hükümler:
Madde 10. Bu ilkelerde yer almayan konularda Başkent Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Madde 11. Bu ilkeler Başkent Üniversitesi Senatosu’nun 14 Nisan 2016 tarih ve 204
Sayılı toplantısında 834-9 sayılı karar ile onaylanmıştır.
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