
 (2.SINIF)  (3.SINIF)  (2.SINIF)  (3.SINIF)
Mekatronik Mühendisliği 4 2 1 1
Mekatronik Mühendisliği  (İng.) 4 2 1 1

(***) YTÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Hazırlık Yönergesine tabidir.
(****) Sanat ve Tasarım Fakültesine bağlı tüm programlara Özel Yetenek Sınavında başarılı olmak koşulu ile öğrenci kabul edilecektir.
(*****)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.07.2011 tarih ve 030076 sayılı yazısı ile Yurtdışı ve KKTC de ki Üniversitelerin Özel Yetenek Sınavı
sonuçlarına göre öğrenci alan programlarında öğrenime başlayan öğrencilerin, ülkemizdeki Üniversitelere Yatay Geçiş yapmalarının mümkün olmadığı
bildirilmiştir.
(******) Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27.04.2016 tarihli toplantısında alınan ve YÖK'ün 03.05.2016 tarih ve 26166 sayılı yazısı ile bildirilen karar
uyarınca, 2016 yılı ve sonrası girişli öğrencilerin Mühendislik Programları ve Mimarlık Programına Kurumlararası yatay geçiş başvurusunda bulunabilmeleri
için;
a) Mühendislik Programlarına başvurularda LYS başarı sıralamasında en düşük 240 bininci sırada (240.000)
olma şartını sağlamaları,
b) Mimarlık programına başvurularda ise LYS başarı sıralamasında en düşük 200 bininci sırada (200.000)
olma şartını sağlamaları gerekir. 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YTÜ LİSANS PROGRAMLARI İÇİN                                                             

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

FAKÜLTE/BÖLÜM
YURTİÇİ KONTENJANI YURTDIŞI KONTENJANI

(*) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ ve ÇİFT ANADAL YÖNERGESİ'
nin 12.maddesinin 5.fıkrası uyarınca her yıl düzenli olarak ikinci ve üçüncü sınıflar için, ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve 50’den az olan diploma
programlarda iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise dörtten az olmamak kaydıyla kurumlar arası yatay geçiş
kontenjanı belirlenir. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25.06.2014 sayılı Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca ÖSYM giriş genel
kontenjanı 50 ve 50’den az olan diploma programlarda en fazla 16, 51 ve 100 arası olan programlarda en fazla 24, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda
ise en fazla 32 yatay geçiş kontenjanı ayrılmasına karar verilmiştir.

(**)"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,Yandal ile Kurumlar arası Yatay Geçiş
Yapılmasına Esaslarına İlişkin Yönetmelik" in 14. Maddesi uyarınca Üniversite senatoları tarafından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak
yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. (Ek:RG-18/3/2016-29657) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı
yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini
geçemez. Yüzde 15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir
üst tam sayıya tamamlanır.


