
 
 

ÖNLİSANS MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 

(EK MADDE-1) 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift 

Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift 

Anadal ve Yandal Yönergesi esaslarına / kararlarına ve Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde-1 Uygulama 

İlkelerine göre yapılır. 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI VE TAKVİMİ 

Başvurular  06.02.2023 – 10.02.2023 

Değerlendirme 14.00.2023 – 15.02.2023 

Kazananların İlanı 16.02.2023 

Kesin Kayıt 20.02.2023 – 21.02.2023 

Kazananların İlanı (Yedek) 22.02.2023 

Yedek Kayıt 23.02.2023 

 

Başvuru Koşulları 

 

1. Yükseköğrenim kurumunda "kayıtlı öğrenci" statüsünde olmak gerekmektedir. 

2. Merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan 

adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. 

3. Ayrıca farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş 

başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle 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. 

4. Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapmamış olmak gerekmektedir. 

5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilgili yıla ait belirlenen bölümlerde en düşük başarı sıralamasına 

sahip olmak şarttır. 

 

 

 

 

 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/Sayfalar/universitemiz/yonetmelikler-ve-yonergeler/yonergeler/onlisans-ve-lisans-yatay-gecis-ve-cap-yonergesi.pdf
https://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/Sayfalar/universitemiz/yonetmelikler-ve-yonergeler/yonergeler/onlisans-ve-lisans-yatay-gecis-ve-cap-yonergesi.pdf
https://www.yok.gov.tr/ogrenci/guz-ve-bahar-donemi-ek-madde-1-uygulama-ilkeleri
https://www.yok.gov.tr/ogrenci/guz-ve-bahar-donemi-ek-madde-1-uygulama-ilkeleri


 
 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda yerleştirmeye esas 

olan Merkezi Yerleştirme Puanıyla (Ek Madde-1 kapsamında), üniversitemize yatay geçiş başvurusunda bulunan ve 

kabul edilip kayıt yaptıran öğrencilere;  

-İlk 1000 de yer almaları halinde, %100,  

Yerleştirme puanı üniversitemiz bölüm/programlarının,  

- %100 burs dilimine eşit ve yüksek olması halinde, %75 

- %75 burs/indirim dilimine eşit ve yüksek olması halinde, %50 

- %50 burs/indirim dilimine eşit ve yüksek olması halinde, %25 oranında eğitim ücretlerinden indirim 

sağlanır. 

 

*Yatay Geçiş Bursu, önceki öğrenim gördüğü sürede dikkate alınarak hesaplanır ve normal öğrenim süresince 

geçerlidir.  

*Normal öğrenim süresini aşarak azami öğrenim süresi içinde olan öğrenciler ücretli statüde devam ederler. 

 

Başvuru için Gerekli Belgeler 

 

1. ÖSYS/YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi, 

2. ÖSYS/YKS Puan Sonuç Belgesi, (Farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden programlara 

başvuran adaylar için ilgili puan türünü gösterir belge) 

3. Lise Diploması Fotokopisi, 

4. Yeni Tarihli Onaylı Öğrenci Belgesi, (ıslak imzalı veya e-imzalı) 

5. Yeni Tarihli Onaylı Transkript, (ıslak imzalı veya e-imzalı) 

6. Onaylı Ders İçerikleri, (ıslak imzalı veya e-imzalı) 

7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

8. Vesikalık Fotoğraf (Başvuru sistemine yüklenecek) 

9. Daha önce başka bir Üniversiteye Merkezi Yerleştirme Puanın Türüne göre yatay geçiş yapılmadığına dair 

üniversitenizce hazırlanan yazı, (Öğrenci Belgesinde de belirtilebilir.) 

  



 
 

• 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Giriş Yıllarına Göre Ücretler için tıklayınız. 

• 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Ücretler için tıklayınız. 

• Yıllara göre taban puan bilgileri için tıklayınız. 

• Bezmialem Vakıf Üniversitesi Lisans/Önlisans Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız. 

• Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, 

Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız. 

** Kabul edilen öğrenciler web sayfasında ilan edilir ve belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırırlar. İlan edilen 

tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar tüm haklarını kaybederler. 

NOT: Yatay Geçiş işlemlerinde bilgilendirmeler mail yolu ile yapılacağından, mail adresinizin sisteme doğru 

tanımlanması ve başvuru sürecinde mail hesabınızın kontrol edilmesi önemlidir! 

* Posta yolu ve elden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Online başvuru için Tıklayınız.  

https://bezmialem.edu.tr/Documents/ogrenci-isleri/2022-2023-Yili-Ogrenim-Ucretleri-Giris-Yilina-Gore.pdf
https://aday.bezmialem.edu.tr/Kontenjan-ve-Ucretler
https://bezmialem.edu.tr/ogrenci-isleri/tr/Sayfalar/Ogrenci/Genel/Yillara-Gore-Taban-Tavan-Puanlari-ve-Kontenjanlari.aspx
http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni5/yonerge_yatay_gecis_v30.pdf
https://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/Sayfalar/universitemiz/yonetmelikler-ve-yonergeler/yonergeler/onlisans-ve-lisans-yatay-gecis-ve-cap-yonergesi.pdf
http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18082
http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18082
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://obs.bezmialem.edu.tr/oibs/hoa_app/

