BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
YANDAL ve ÇİFT ANADAL BAŞVURULARI
KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ İÇİN
A- KONTENJAN
Bülent Ecevit Üniversitesinin diploma programlarına ait kurum içi yatay geçiş kontenjanları her
dönem için http://ogrenci.beun.edu.tr/ web sayfasından ilan edilmektedir.
B- KOŞULLAR
Çift Anadal Başvurusu
1) Öğrencinin çift anadal programına başvuru ve kabul koşulları şunlardır:
a) Üniversitenin bir lisans programına kayıtlı olmak,
b) İkinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü, en
geç beşinci yarıyılın başında başvuruda bulunmak,
c) Başvuru dönemine kadar anadal lisans bölümünde alınan tüm dersleri başarıyla
tamamlamış olmak,
d) GANO’su, 4.00 üzerinden en az 2.80 olmak ve anadal diploma programının ilgili
sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’ sinde bulunmak,
e) Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.
2) Çift anadal programına başvurular Fakülte Dekanlığınca belirlenen tarihte başvuru formu ve
transkript ile ilgili Fakülte Dekanlığına yapılır.
3) Çift anadal eğitim-öğretimine kabul, öğrencinin kayıtlı bulunduğu ve başvurduğu lisans
bölüm başkanlarının, bölüm başkanı yoksa fakülte dekanlarının olumlu görüşleri üzerine,
başvurduğu bölümün bağlı bulunduğu fakültenin yönetim kurulu kararıyla yapılır.
Kontenjanlara öğrenciler akademik GANO sıralamasına göre kabul edilir. GANO’ların eşit
olması halinde yüzdelik dilimde yüksek olan öğrenci programa kabul edilir.
4) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan çift anadal lisans programlarına Yabancı Dil Seviye
Tespit Sınavını başarmış öğrenciler kabul edilir.
5) Yatay geçiş yoluyla bölüm değiştiren öğrenciler aynı eğitim-öğretim döneminde çift anadal
başvurusu yapamaz.
6) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş
hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş
yapabilir.
7) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda
ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.
8) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında
da başarılı olma şartı aranır.

Yandal Başvurusu
1) Yandal programlarının kontenjanları ilgili programın açılmasına karar veren ilgili yönetim
kurulu tarafından belirlenir.
2) Öğrenci, duyurulmuş olan yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü ve
en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
3) Yandal programına başvurular Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü'nce belirlenen
tarihte başvuru formu ve transkript ile ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne
yapılır.
4) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not
ortalamasının en az 2.60 olması, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm
kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve başvurusunun ilgili bölüm tarafından uygun
görülmesi gerekir. Kabul işlemi başvurulan bölümün bağlı olduğu ilgili yönetim kurulu kararı
ile tamamlanır.
5) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan yandal programlarına Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavını
başarmış öğrenciler kabul edilir.
C- GEREKLİ BELGELER
a) Çift Anadal / Yandal Başvuru Formu
b) Onaylı Not Belgesi (transkript)
c) Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
D- TAKVİM
Başvurular
her
eğitim-öğretim
yılı
için
Akademik
(http://w3.beun.edu.tr/akademik_takvim/)
belirtilen
tarihlerde
http://ogrenci.beun.edu.tr/ web sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

Takviminde
yapılmakta,

