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Yatay geçişle Beykozlu olma zamanı
Beykoz Üniversitesi’ne yatay geçiş başvuruları 11 Ocak 2021, Pazartesi günü başlıyor.
Öğrenim hayatına Beykoz Üniversitesi’nde devam etmek isteyen öğrenciler, 24 Şubat 2021
tarihine kadar başvurularını online olarak yapabilecekler. Yatay geçiş ile Beykoz
Üniversitesi öğrencisi olmak isteyenler, yüzde 50 indirimli programlarda yatay geçişe özel
ek yüzde 25 burs imkanından da faydalanabilecek.

Güçlü akademik kadrosu, uygulamalı ve kişiye özel programları ile yüz yüze ve uzaktan
eğitimde başarısını kanıtlayan Beykoz Üniversitesi’ne yatay geçiş başvuruları, 11 Ocak 2021
Pazartesi günü başlıyor. Beykoz Üniversitesi çatısı altında eğitim hayatına devam etmek
isteyen üniversite öğrencileri, 24 Şubat 2021 tarihine kadar yatay geçiş başvurularını online
olarak yapabilecekler. Bahar Yarıyılı’nda Beykoz Üniversitesi’ne geçiş yapmak isteyen
öğrencilere, yüzde 50 indirimli programlarda yatay geçişe özel ek yüzde 25 burs imkanı da
sunuluyor.
Aranan kriterler neler?
Beykoz Üniversitesi’ndeki bir programa yatay geçiş yapmak isteyen adaylar başvurularını,
Merkezi Yerleştirme Puanı ve Genel Not Ortalaması'na göre yapabilecekler. Merkezi
Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş, lisans veya önlisans öğrencilerinin yerleştiği yıl aldıkları
LYS/YGS/TYT/DGS puanlarına göre yapılıyor. Genel Not Ortalaması’na göre yatay geçiş
yapmak isteyenlerin ise önlisans programlarında kayıtlı olması, genel not ortalamasının 100
üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2,29 olan olması gerekiyor.

Değerlendirme süreci
Beykoz Üniversitesi’ne yatay geçiş için 24 Şubat’a kadar yapılan başvuranların
değerlendirmeleri, 25-26 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Yatay geçiş talebinde bulunan
aday öğrencilerin başvuruları değerlendirildikten sonra sonuçlar, 26 Şubat’ta üniversitenin
web sitesinde ilan edilecek. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adaylar, 2-3 Mart tarihleri

arasında kesin kayıt işlemlerini tamamlayacak. Üniversite, yedek listenin kayıt işlemlerini ise
4-5 Mart tarihleri arasında gerçekleştirecek.
İş hayatına hazırlıyor
“Eğitim, hayata hazırlık değil; hayatın kendisidir” felsefesini benimseyen Beykoz Üniversitesi,
özgün eğitim-öğretim modeli ile fark yaratmayı sürdürüyor. Öğrencilerine verilen akademik
ve pratik bilgiyi, iş hayatında da kullandırmayı amaçlayan üniversite, staj süreçlerine önem
veriyor. Fakülte lisans programlarında 7+1 (7 dönem okul, 1 dönem işyeri), önlisans
programlarında 3+1 (3 dönem okul,1 dönem işyeri) müfredatı ile staj sürecini uygulayan
Beykoz Üniversitesi, öğrencilerinin staj süreçlerini Staj Koordinasyon Birimi ile etkin bir
şekilde takip ediyor. Ayrıca üniversite, öğrencilerine iş dünyasının ihtiyaç duyduğu temel ve
yönetsel yetkinlikleri 14 Yetkinlik Geliştirme Programı ile kazandırmayı hedefliyor.
Beykoz Üniversitesi’nin yatay geçiş başvuru belgeleri ve kayıt tarihleri ilgili ayrıntılı bilgiye
https://www.beykoz.edu.tr/icerik/1562-yatay-gecis adresinden ulaşılabilecek.

